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Proslave obcinskega pra:-nika so se zvrstile po vseh krajih
Notranjske obCine Cerknica.
Svecana seja obCinske skupscine je dala prazniku se poseben poudarek.
Na Rakeku je svecanost zgledala takole:
Zavihrale so zastave. SimboliCni streli so zadoneli v okolici. Pionirji so se zvrstHi v
sprevod in odrasli so se jim
pridruzili. Ob igranju fanfar
smo se strnili k spomPniku
padlih. Tovaris Srpan nas je s
svojim govorom v mislih popeljal v cas najvecjih zmag no-
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»Na razgovor nisem najbolje
pripravljen,« mi je rekel, ko sem
ga obiskal.
»Nic zato,« sem mu odvrnil.
»Bo razgovor se bolj pristen in
ne vsiljen.«
»Prav gotovo bo nase bralce zanimalo, kako se nasploh uveljavlja sindikat v obcini ?«
»Po letih 1960-1961 s ~ je sindi~at tudi v nasi obcini dokaj dobra uvelj avil,<< je odgovoril Anton
Bavdek, .predsedn~k obcinskega
sindikalnega sveta Cerknica.
»Po cern sodite, da se je sindikat
dobro uveljavil ?«
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Anton Bavdek, predsednik obcinskega sindikalnega sveta govori za Glas Notranjske
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tranjskih prvoborcev. Osvetlil
je sloveco zmago napada na
Loz 19. oktobra 1941, po katerem slavimo obcani Cerknice
svoj praznik.
Pionirji in mladinci so z deklamacijami pocastili one, ki
so dali zivljenje za nas sedanji
cas. Borci so polozili venec,
pionirji sopke, vmes je spet
igrala partizanska harmonika
in godqa na pihala, ki je odjeknila na pobocju Rakeka,
kjer so zagoreli kresovi na l•rajih partizanskih shodov.
M.S.

Anton Bavdek, predseclnik obcinskega sindikalnega svcta Cerknica
»V zadnjem obdobju smo imeli
sestankov s sinclikalnimi
podruznicami. Na teh sestankih
smo se pogovarjali o n ajrazlicnejsih pt'Oblemih od tega, kako delavcem izboljsati delovne pogoje,
intenzivirati proizvodnjo pa do
tega, kako priblizati samoupravljanje neposrednim proizvajalcem.
V zad njih stiorih letih smo se vsi
sindikalni delavci, bodisi v obcinskem merilu ali pa v podruznicah
potrudili, da bi sindikat, lmt delavska organizacija res prise! do
veljave. Upam si trditi, da smo
delo sindikata t udi kvalitetno izboljsali. zdaj se problemov nic
vee ne Lotevamo kar thlw na pamet, m arvec vsako stvar obravnavamo na osnovi ze poprej izdelanih analiz, studij, elaboratov. Na
pr.im er: temeljito smo se lotili
vzrokov, zakaj samoupravljanje
v delovnih organizacijah stagnira,
zakaj produktivnost dela ni taksna kot bi v na5ih razmerah lahko
bila in podobno. Naredili smo vrsto primerjav, kolikSna je stopnja
izkoriscenosn proizvodnih zmogljivosti v nasi obcini v primerjavi
s slovens l~o in jug.o slovansko izkoriscenostjo teh zmogljivosti ...«
»Kako to, da se teh studij in
analiz niso lotile posamezne sluzveli~o

be na obcini. Ali niso one prve
poklicane za vse ·to?«
»Sele, ko smo mi na obcinskih
sinclikatih zaceli s takSnimi analizami, so nas na obcini zaceli
posnemati. Taksne metode dela
pa zdaj kajpak mnogo koristijo
tudi sami obcinski skupscini. Kajti
samo na osnovi temeljitih analiz
nekega problema, lahko do tega
problema zavzames doloceno staliSce. Taksno stalisce bo prav gotovo najbolj realno, ker ze prej
ves od kje izvirajo problemi. Tudi
na nasih sindikalnih sestankih
bodisi v okviru obcinskih ·plenu~
mov sindikata ali obcnih zborih,
smo bili do dolocenih problemov,
kot so izkoriScanje proizvodnih
zmogljivosti, interna zakonodaja
delovnih organizacij, vsi enotni.
Toda enotni smo si bill ali pa smo
si se enotni le na obCinskem nivoj u. Ko pa bi morali to J.?:Vajati
v praksi, v nasih sindikalnih
podruznicah, pa nas najveckrat
,zmanjka'.«
»Zakaj?«
>>Mislim, da j e problem v neaktivnosti izvrsnih odborov sindikalnih podruznic, ker so izvrsni
odbori vse premalo povezani s
Clanstvom. Res J?a je tudi, da je
se zmeraj mocno prisotna bojazen
nekaterih sindikalnih delavcev v
podjetjih in drugih delovnih organizacijah, ce bodo kot sindikalisti opozarjali na te ali one napake, da bodo prej ko ne podvrze ni raznim sikaniranjem, sla.·atka, da se bodo morali prej ali slej
celo J?Osloviti iz delovne organizacije. Moram povedati, da smo sindikati mnogokrat pri tern n emocni, ker tisti, ki se spravijo nad
nekega delavca pa tudi i:e je sindikalni funkcionar, ze najdejo
take razloge, da ga odpustijo. Ob
tern pa si V?i zaposleni v katerikoli delovni organizaciji premalo
zavedajo, da je sindikat celotno
clanstvo, ne pa samo izvrsni odbor
sindikalne podruznice, ali obcinski sindikalni svet ali pa morda
le njegov predsednik.«
»Katera od akcij sindlkata je
bila po vasem mnen"ju v zadnjem
casu najuspesnejsa ?«
»Na to vpra5anje je pa tezko
odgovoriti. Pa vseenq, ko takole
razmiSljam, se mi je v zadnjem
casu zdela ena najboljsih akcij
sindikata ob Pekarni v Cerknici.
Posebna skupina strokovnjakov,
sicer zaposlenih v delovnih organizacijah na5e obcine, je to obrtno podjetje analizirala in prisla
do zakljucka, da Pekarna v taksni
obLiki lmt je bila, ni imela nobenc
perspektive. Vidite in prav obcinski sindik9-ti so dali pobudo, da bi
se Pekarna zdruzila s cerkni.Sko
Kmetijsko zadrugo. Povedat' rooram, da so strolrovnjaki, ki sem
jih ze omenil, v okviru obcinskega
sindikalnega sveta izdelali vee temeljitih anali:z;, kako bi bilo najbolje za Pekarno. Rekli pa smo:
mi to predlagamo, kolektiv Pekarne pa naj se sam odloci. In kolektiv Pekarne se je z referendumom
odlocil za zdruzitev s Kmetijsko
zadrugo. S tern smo obcinski sindikati hoteli doseci to, da ne bi
prislo morda do nasiln.e zdruzitve,
kar se je doslej v naSi praksi pogosto dogajalo.«

»In slednjic bi tovaris predsednik morda odg<;>vorili na vprasanje, katere najpomembnejse naloge cakajo sindikat v naslednjem
obdobju?«
»Menim, da cakajo sindikat v
naslednjem obdobju tri pomembne naloge.
Born zacel kar pr~ prvi nalogi.
Na osnovi razprav, ki smo jih
imeli ze spomlacli in pa na osnovi
materialov o srednjerocnih druzbenih nacrtih gospodarskih organizacij in celotne obcine smo na
obcinskih sindikatih ugotovili, da
ti srednjerocni naorti ne predvidevajo bistvenih sprernemb za
(Nadaljevanje na 3. stranr)

Lojze Perko: Napad na

Loz

Domicil Notraniskemu partizanskemu odredu
in XIII. SNOUB Mirka Braiiia
ObcaniJ cerkniske 01bcine smo
19. oktobra praznovali s·1oj obc·i nski praznik. Ker je bil 19. oktober delovni dan se je praznovanje preneslo na nedelj01 23. oktobra.
Fred 25. letl 19. oktobra je bil
na Notranjskem prvi vecji napad
na LoZ 19. oktobra 1941. leta. ki
ga je vodil pozneje padli komandant in narodnu heroj Ljubo Sercer. Pobitih je bilo mnogo Italijanov, za2gano/ sklad'iSce municije, ujet pa je bil tudi komandant postajanke. Ra•mo zato smo
se obcani cerkniske obcin<:: odlocili, da ta datum praznujemo kot
svoj obcinski praznik.
Na predveeer praznovanja so
po okoliskih hrib"ih zagoreli kresovi, v gradu Sneinik oa je bilo
to'Va.riSko srecanje bivslll borcev
XIII. SNOUB Mirka BraCica.
Na dan praznovanja ob 8. uri
so prikorakali pred spomeD"ik
padlim Z"rtvam v Lozu clani
ZROP s podrocja Loske in Cerlcniske doline, prihajala je solska
mladina,
obcani,
predstavnikl
druzbeno politlcnih organizacij,
oblasti in drugi. Med pri'sotnimi
je bilo opaziti. preiivele borce: napada na Lorl, delegacije Notranjskega partizanskega odreda in
XIII. SNOUB Mirka Braeica in se
posebno bivsega komandanta slovensk:ih partizanskih enot Franca Leskoska-Luko.
Po Internacionali. katero je zaigrala godba na pihala slndikalne
podruznice Kovinoplastike L0Z,
je spregovoril narodnt hero; Ja-

Ze v

nez Hribar, kateri je orisal raz,voj narodnoosvoboclilne borbe na
tern podroeju in se p06ebej pouda.ril, da se zlasti mladina zaveda zrtev iz casov NOB in da
nadaljuje s tradicijami NOB. Nato je zapel moskl pevski zbar
DPD Svoboda Loska dolin<J mladinski pevski: zbor osemletke Stari tt·g, nakar so med z<llostinko
godbe na pihala poloZili vence
Obcinske skupscine, obcinskega
odbora ZB, ZROP, SZDL, ZK in
sind·ikata. Sleclila je se recitacija
pionirjev. pesem moskega zbora
in godbe, nakar si je mnogo udelezencev s{1ominske sveeanostii
ogledalo tudi muzej »Ljudskc- revolucije« v Loou.
Ob 9. uri je bila v domu TVD
Partizan v Starem trgu svecan<l
seja obcinske skupsCine, katere se
je poleg odbornikov obcinske
skupscine, plenuma obcinskega
odbora SZDL udeleZi.l.i tudi Franc
Leskosek-Luka., delegacije notranjskega partizanskega odreda.,
XIII. SNOUB Mirka BraciCa.,
solska mladina in mnog01 obcanov. Po himnil in pqzdravu notranjsklh pionirjev in odreda
»Smeli<<, kateri so nekdanjim barcern pripeli na prsi tradicionalni
slovenski nagelj ter izrocitvl sopka nekdanjemu komandantu slovenske partizanske ed·inice tov.
Lesko5ku. je prisome pozdravil
predsednik obcinske skupscine
Franc Kavcic, ki je orisal tudi
delez obcanov cerkn.iske obcine v
NOB, kakor tudi povojni razvoj
komune. Nato je predsednik ob-

novembru sola za starse

V mnogih primerih so stariii
nemocni pri vzgoji svojih
otrok. To je razumljivo, kajti
hitre druzbene in socioloiike
spremembe pri nas vplivajo,
da otroci hitreje dozorevajo.
Tempo zivljenja je hitrej!ii,
vedno imamo premalo casa,
vedno se nam mudi, pri tem
zanemarjamo tudi vzgojo otrok
v druzini. Da bi pripomogli
starsem pri resevanju te problemlitike, se je Svet za iiolstvo
in Delavska univerza Cerknica

odlocila za solo za starse. Sola
za starse so ciklusi predavanj.
Ta predavanja bodo v vee krajih obcine: v Cerknici, Rakeku,
Starem trgu in N ovi vasi po 10
predavanj, v Grahovem 5 predavanj, v Begunjah, Babnem
polju, Iga vasi in Cajnarjih pa
po dve predavanji. v soli za
starse bodo predavali domaci
in zunanji predavatelji. Kaksen bo uspeh sole je najvec odvisno od starsev, kako se bodo
predavanj udelezevali.
S. M.

_ _ __ _. ............
I

cinskega odbora ZB tov. Jernejcic predlagal, da se podeli domicil NPO in XIII. SNOUB Mirka
Bracica glede na zasluge v NOB
na tern podroeju oziroma terenu.
Vsi navzoei so predlog pozdraVili
z burnim ploskanjem, nakar jc
predsedn·ik obcinske slrupscinc tovaris Kavcic izroeil lisline in spominski trak obema delegacijama
Za podel"itev domi'Cila se je v
imenu NPO in XIII. SNOUB Mirka Bracica zahvalil Tone Turher.
Na zakljuOku slavnostne seje sd
sodelovali se recitaLorji osemletke Stat·i trg, moskli. pevski zbor
in godbfi na pihala.
Ob 10. uri 5Q se prlcele Delavske sportne igre na telo\'adiscu
TVD Partizan pod pokrovlteljstvom sindikalne podruznice Kovinoplastika L0Z. katere podruinica je ze drugic osvojila pokal
obcinskega s"indi:kalnega sveta
Cerknica. Popoldne ob 15. uri pa
je bilo v domu TVD Partizan tovarisko srecanje in zabava.
Vse prireditve ,. poeastitev obcinskega praznika so zelo dobro
uspele, kar je pripisati tudi lepemu vremenu, saj je bilo praznicno
vzdusje Tes praznicno.
Slavko Brglez

Milavec Lado

Dan mrtvih
Roze,
veliko roz!
Veliko solz!
In spomini.
In resnica
ob gomilah
razlieno starih
a enako boleCih.
Besede
spominjajo,
ponavljajo
in se zgube

v m?mosti
Tisina odsev svec,
dah prek ustnic:
»Mati, sin«,
sepet se zivih.
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~olstvo

in kulturo

zaslirbljujoC

V mesecu oktobru je bila seja
sveta za solstvo in kulturo in
sklada za solstvo. Na seji je potckala razprava po vee tDckah dnevnega reda. Sejo je vodila prcdsednica sveta za solstvo Jozica
Kovacic. Osrednja tocka flnevnega reda je bila razprava o porocilu Zavoda za prosvetno pcdagosko sluzbo Ljubljana-Vic. Vso
problematiko v zvezi s porocilom
je pojasnjeval Marjan Binter svetovalec pri zavodu. Porocilo
zavoda vsebuje problematiko v
zvezi z vzgojno ucnimi uspehi.
Npr. v primerjavi z Ianskim letom se je odstotek ucencev, ki so
Ietos uspesno dovr8ili razred, znizal od 87 % na 85,6 %. Torej so
ucno vzgojni uspehi padli za
2,1 %. Po mnenju zavoda padec
ni zaskrbljujoc, ker je samo prehoden. Sole so namrec pokazale v
letosnjem letu v pedagoskem pogledu vecji ali manjsi napredek.
Vse podruzn·i cne sole pa so glede na uspehe doseglle obcinsko
povpreeje. V splosnem so uspehi
na nizji stopnji boljsi in sicer:
uspehi. do 4 razreda so celo za

15,2 % boljsi kot v petih do osmih
razredih. Ta razlika je dokaj ob-

cutna. Na razredni stopnji sta
najbolj problematicna slcvenski
jezik in matematika, na predmetni stponji pa se tuj jezik. Najbolj pa se znizajo uspehi v sestih
razredih. V zvezi s tern Pl'Oblemom je bilo v diskusiji spro2eno
naslednje vpra8anje: kaj je vzrok
za razliko v uspehu na nizji Ln
visji stopnji. Ali je v nizji stopnji premalo zahtevan program ali
prenizek kriterij v ocenjevanju.,
alii pa je v visji stopnji prezahteven program ali prevec zaostren
kriterij. Po mnenju clanOIV sveta
so te razlike med prvo in drugo
stopnjo prevec izrazite. Zato so
bili clani sveta rnnenja, da je treba to vpra!lanje prouciti. :problem
pa je tudi tuj jezik, kjer se dos~
gajo zelo slab~ uspehi. Diskutanti
so poudarjali, da bi morali najvecji del programa obdelati v soli
- manj doma. Kajti ucenci se
pri ucenju tujega jezika pocutijo
velikokrat nemocnil, saj j'im v
najvee primerih doma nima kdo
pomagati.
Milan Strle

lzvoljeni sveti zavarovancev
skupnosti socialnega zavarovanja
Kristina :Zagarjeva ze deveto leto dela v ••Kovinoplastiki«. Zadnjih 6 let je zaposlena v obratu za izdelovanje okovja in je postala mojster za delo pri vrtalnih strojih. Na mesec zasluzi priblizno 60.000 S. dinarjev
Foto: M. Govekar

V prvih desetih dneh preteklega meseca so bili v 11 volilnih
enotah nase obO:ine izvoljeni novi
clani sveta zavarovancev skupnosti socialnega zavarovanja delavcev za obcino Cerknica. Kakor
smo obljubili v zadnji stevilki
Notranjskega glasu, danes objavljamo novoizvoljene clane in imena onih, ki jim mandatna doba se

Krvodajalci so proslavljali
ObCinski odbor Rdecega kriza
v Cerknici je v okviru proslav,
ki jih v nasi obOini prirejamo v
east obcinskega praznika, v nedeljo 16. oktobra 1966 pripravil
pocastitev tistih obcanov-krvodajalcev, ki so v okviru krvodajalskih a.kaij Rdecega kriza ze
petkrat ali desetkrat darovali
svojo kri za potrebe svojega tovarisa in skupnosti. P roslavo v
Cerknici smo organizirali pod
pokroviteljstvom lesno--industrijskega kombinata Brest, medtem
ko je proslavo v Loski dolini
sprejel pod svoje okrilje kolektiv Kovinoplastike iz Loza. Kolektivi teh dveh industnijskih gigantov na!le obCine sta tudi v
spomladanski krvodajalsk.i akciji, ki je bila v zadnjih letih najboljsa lin v letosnjem letu med
najboljsimi v Sloveniji, prevzela
levji delez pri tako organiziranem dobrem uspehu akcije. Pri
tern moramo se mimogrede popraviti tistega dopisnika iz na!lih
krajev, ki je v Ljubljanskem
dnevniku 21. oktobra 1966 napacno objavil podatek, da smo
spomladi zbrali 755 Htrov krvi
in presegli plan za 248 litrov.
Pravilno bi se moralo glasiti:
755 k:rvodajalcev je spomladi
zbralo 248 litrov krvi, kar je
prav tako precej preko plana za
leto 1966.
Ta.ko v Cerknici, kakor tudi
v Starem trgu sta v kulturnem
delu proslave sodelovali osnovni soli iz Starega trga, odnosno
Cerknice, kjer so program se
prav posebno pozivili ucenci
glasbene sole iz Rakeka. Zato
gre tako enim kakor drugim posebna zahvala V Cerknici je 13
krvodajalcev prejelo za desetkratno oddajo krvi zlato znaeko,
srebrno znacko (krvodajalci jo
prejmejo za petkratno oddajo
l'..rvi) pa je prejelo 54 krvodajalce-.r. V Starem trgu je prejelo
zlato znaeko prav tako 13, srebr-

no pa 31 krvodajalcev. Obcinski
odbor Rdecega kriza pa je s posebnim pismenim priznanj em
odlikoval tri druzine - druZino
Zlata in Franci Ribic iz Cerknice
ter drumni 2nrl.darsic Franciska
in Andrej iz K;ozarisc in Obreza
Slavka in Anton liz Iga vasi, kjer
sta tako moz kakor zena prejela
zlato, odnosno srebrno odlikovanje. Lep dokaz vzajemnosti zakoncev pri krvodajalskih akcijah, ki je vseka.kor vreden posebnega priznanja.
Po uradnem delu proslave smo
tako v Starem trgu kakqr v
Cerknici s skromno zakusko
uspeli s prav prisrcnim vzdusjem zakljuOiti letosnjo proslavo
krvodajalcev v Cerknici.
Ker so mnogi krvodajalci izrazili pripravljenost, da v letosnjem letu se enkrat darujejo

-

kri, znano pa nam je, da bi se
take dodatne krvodajalske a.kcije udelezili tudri. drugi krvodajalci, sporocamo, da bomo v mesecu novembru po dogovoru z
Zavodom za ti-ansfuzijo v Ljubljani organizirali tako a.kcijo.
Posamezniki se lahko mimogrede prijavljajo na obO:inskem odboru RK v Cerknici ali pri .k.rajevnih organizacijah Rdecega
kriza, prav ta.ko pa se clani delovnih kolektivov lahko prijavljajo preko svojih poverjenikov
RK v podjetjih. Take prijave
bomo zakljucili z 20. novembrom
in potem pismeno obvestiLi vse
prijavljene o vsem potrebnem.
Obcinski odbor Rdecega kriZa se
ze vnaprej zahvaljuje vsem, ki
boqo v tej dodatnrl. a.kciji sodelovali!
dr. Boris Kravanja

Od 22. V. 1966 voZlJO potniski elektromotorni vlaki poljske izdelave.
V litiriindvajsetih urah gre skozi postajo Rakek (na sliki) 22 potniskih
vlakov v obe smeri in 10 brzih ter 50 tovornih vlakov

ni potekla v letosnjem letu: Imena novih clanov sveta so:
1. KovaCic Janez, Cer knica,
cesta 4. maja 22
2. Subic Valentin, Cerknica,
cesta 4. maja 44
3. Kralj Stefan, Cerknica,
Gerbice~a

32

4. Cimermancic Joze, Cerknica,
Kamna gorica 36
5. Prevec Anton, Loz, p. Stari
trg pri Lozu
6. Udovic Anica, Ra.kek,
Heroja lztoka 6
7. Svet Boris, Cerknica,
cesta 4. maja 22
8, Kranjc Milka, Cerknica,
cesta 4. maja 74
9. Mlinar Kar1o, Cerknica,
Tabor 41
10. Opeka Mari.ja, Cerknica,
cesta 4. maja - nova posta
11. Mazi Franc, Rakek,
Partizanska 26
12. Turk Joze, Dane 12, p. Stari
trg pri Lozu
13. Krasevec Joze, Pudob 11,
p. Stari trg p1'4_Lozu
Do l. 1968 pa ostane v svetu se:
14. Kebe Anton, Cerknica,
cesta 4. maja 22
15. Avsec Joze, Kovi.noplastika,
Loz
16. Mlakar Franc, Gaber,
Stati trg pri Lozu
17. Modic Milena, Gozdni obrat
Sneznik
18. Bonae Marjanca, Begunje 44
pri Cerkniai
19. Anzeljc Drago, Nova vas 30
20. Kovacic Andrej, Cerknica,
Gerbiceva 33
21. dr. Boris Kravanja, Cerknica
Ko to pisem, je ze znano, da bo
imel novoizvoljeni svet svojo prvo
sejo 27. oktobra 1966. l.eta. Na tej
bodo clani morali izvoliti predsednika sveta, izvoliti se enega
predstavnika kot clana SkupsCine
lmmunalne skupnosti. socialnega
zavarovanja dela:vcev Ljubljana
(drugemu potece mandat cez dve
leti) in ze li.zreci svoje mnenje o
nekaterih problemih fihancilranja
sklada zdravstvenega zavarovanja, prispevni stopnji, odstopljenemu delu prispevka lin o spremembah pravilnWka o pravicah
zavarovancev
za
izkoriscanje
sklada zdravstvenega zavarovanja.
Mnenje tega sveta in vseh drugih
svetov ljubljanske regije naj bi
bilo odlocilno pri UJrejanju in
spremembah raznih odnosov v organizaciji socialnega zavarovanja.
Na ta nacin bi - vsaj do neke
mere - uveljavljali nacela samouprave zavarovancev tudi v dejanski pra.ksi.
dr. Boris Kravanja
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Stolpec nasih
rojakov iz tujine
Ob koncu meseca, ko pregledujemo pisma nasih rojakov iz tujine, smo zelo zadovoljni. Imamo
obeutek, da je vedno vee ljudi v
tujini, ki na zacetku vsakega meseca nestr-pno cakajo na nas list.
Odslej bomo, dragi rojaki, nekatera vasa pisma, zelje ~n pozdrave
objavljali v vasi rubriki.
Tokrat bomo najprej objavili
pismo Mary Znidar5ic iz Barbertona, Ohio 44203, USA, ki nam je
napisala naslednje prijazne vrstice:
»Sporocam vam, da sem prejela
vas list Glas Notranjske, katerega
sem bila zelo vesela, ker opisuje
moj rojstni kraj Cerknico. Cerknico sem zapustila ze leta 1909, ko
sem b.ila stara 16 let. Od takrat mi
ni bilo dano, da bi prisla lahko se
enkrat pogledat naso lepo Ce?·knico, Slivnico in druge gorice, ki jo
obdajajo. Saj veste, otroci, bolezen, sedaj pa starost in onemoglost. Verjemite mi, s kaksnim veseljem sem prebrala vas list, saj
se spominjam se vseh stezic, po
katerih sem hodila v otroiikih l etih. Kakor citam v listu, zelo lepo
napredujete. Nove velike stavbe
krase naso Cerknico. Tukaj pri lagam dolar za narocnino in pris1·cno pozdravljam urednika, odbor in vse Cerkljane.«
MARY ZNIDARSIC
Anton Tavzelj iz 1098 East 66t h
Street Cleveland 3, Ohio, nam je
poslal naslednje pismo:
»Cenjeni
tovarisi!
Prilozeno
vam posiljam 3 dolarje za narocnino na Glas Notranjske. List se
rni jalw dopade, vendar se mi zdi,
da prevec pacite nas lep slovenski
jezik s tujkami. Ko pridem drugo
leto na obisk, se bom oglasil tudi
pri vas in boste dobili od mene
vsi ukor. Tovarisko vas pozdravljam vse, posebno pa mojega necaka Danila Mlinarja in Toneta
Gornika.«
ANTON TAVZELJ
Anica Cuderman, rojena Molan
iz Glenroya, Melbourne, Avstralija nam je tudi napisala neka1
vrstic:
»Spostovani u1·ednik! Ko sem
slucajno dobila v roke Glas Notranjs_ke, sem sklenila postati narocnica, ker se kot nekdanja Rakovcanka se vedno zanimam za
vse novice iz tamkajsnjega zivl.ienja. Ceprav si z Tlekaterimi Rakovcani dopisujem, upam, da mi
bo list lahko nudil se pee in kdaj
pa kdaj kako sliko Rakeka, ka·r
me bo se posebno veselilo. Prila- ·
gam tudi en nas dolar za Glas
Notranjske in prosim, ce bi mi
poslali tudi prejsnje stevilke, ako
jih · imate se v zalogi. Posiljam
pozdrave vsem poznanim, poseb?w
pa Tebi in odboru rnnogo uspeha
pri urejanju lista.«
Anica Cuderman, rojena Molan
z mozem Mirkom in sinckoma
Mirkom in Viljemom. ·
Naslednje pismo je od Matevza
Bombaca 6505 Concort Detroit,
USA: »Cenjeni! Sporocam vam,
da sem dobil vas list, za katerega
se vam lepo zahvaljujem. S posebnim zanimanjem ga prebiram,
ker sem od tam doma. Vse lepo
pozdravim, se posebno pa Slavka
Tornica .« MATEVZ BOMBAC
Oglasa se tui:li John Braniselj,
44, Main st. Kirkland Lake Ont.,
Canada:
»Cenjeno
urednistvo
Glasu Notranjske! Dobil sem vas
list iz Notranjske. Ko smo ravno
v zatonu poletnih casov in se nam
bliza zima, bom zelo rad prebiml
vase glasilo. Lepo prosim, da mi
redno posiljate Glas Notranjske
in ce se da, z lepim podlistkom.
S spostovanjem!«
JOHN BRANISELJ

v prihodnjih stevilkah bomo
objavili se druga pisma in vse
prispevke, ki nam jih boste poslali iz vasega zivljenja. Skusali
bomo upostevati vase predloae
pri urejanju lista tako, da boste
cimbolj zadovoljni z njim in bostt?
brali dovolj novic iz domacih krajev.
Obenem bi vas prosil, da skusate poravnati narocnino za letosnje leto na nas naslov, ki je naveden na zadnji strani glasila.
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Volilna kornisija pri Obcinskern
odboru SZDL je irnela pretekli
teden prvo sejo, na kateri je obravnavala pri.p:;:_ave za skupscinske volitve, ki bodo spornladi leta
1967. v obcinskern zboru potece
rnandat 27 odbor!1Jikorn v volilnih
enotah: Cerknica I. Janezu Meletu. Dolenja vas Janezu Urbasu,
Rakek I. Francu Kavcicu, Bezuljak Alojzu Sviglju, Gornje Otav e
Antonu Zalarju, Cajnarje Jozetu
Kovacicu,- Vel-ike Bloke Janezu
Skrabcu, Nova vas Dragu Anzeljcu, Martinjak Jozetu Rozancu,
Grahovo Matiji Sega, Stari trg Jozetu Avsecu, Vrhnika Antonu Hacetu, Iga vas Veri Antoncic, Podcerkev Ivanu Skirbcu, Babno polje
Antonu Veselu.
V zboru de1ovnih skupnosti potece mandat 26 odbornikorn v volilnih enotah: Brest Iverka nadornestne (Berto ing. Vovk), Brest
Cerknica TP I.. (Andrej Hrbljan),
Jelka Rakek (Janez Ocepek), Brest
Martinjak (Milka Strle), Kovinoplastika Loz (Franc Poj e), Kovinoplastika Loz (Zvonirnir Nelc), Gradisce Cerknica (Danirnir M azi ),
Gaber Star-i trg (Joze Kovac),
Krnetijska zadruga Cerknica obrat
Unec (ing. Bozo Rajcevic), Krnetijska zadruga Cerknica obr'}t Begunje (Janez MarkovCic), Krnetijska zadruga Cerknica obrat Stari
trg (Franc Mlakar), Osnovna sola
Rakek (Majda Arklo), organizacijsko politicna skll!pina (Franc Tavzelj). Uprava obcinske skupscine
(Dusan Arko).
Volilna kornisija je ze pripravi la in poslala nekaterirn organiza. cijarn popisnice za evidentiranje
moznih kandidatov za odbornike
obcinske skupsCine. Sistern evi dentiranja bo tak, kakrsen je bil
pri prejsnjih volitvah, da lahko
predlaga kandidata vsaka organizacija, sarnoupravni organi aLi posameznik. Lahko recerno, da je pri
zadnjih voiitvah bilo dernokraticno kadrovanje.
Kornisija je tudi obravnavala
kriterije, ki jih je potrebno uporabiti v sedanjern obdobju in opustiti tiste, ki so ze preziveli in niso v skaldu z nasirn sisternom.
kot so kriteriji iz casov investici.iske hajke - da je treba voliti
tiste, ki bodp znali odlocati, ki
bodo znaH dobiti sredstva ...
Irneli pa srno tudi drugo skrajnost, zeljo kandidirati tistega, ki
najvec obljublja in ki pristaja na
vse teznje !judi, ceprav jih ni rnogoce uresniciti ...
Sodobne kriterije za kadrovanje

srno ze gradili pri zadnjih volitvah, vendar nismo uspeli teh kriterijev do kraja in vsepovsod uveljaviti. Kandidirajrno tiste, ki so
sposobni resevati druzbene problerne, ki so politicno zreli, resni
in rnarljivi ter se spoznajo na doloceno druzbeno podrocje, na katerern bodo skusali uveljaviti sarnoupravne pravice delovnih ljudi. To so tis1li kadri, ki imajo v
svoji stroki doloceno znanje, vpogled in sposobnost. V bodoce bomo rnorali kadrovati, zaradi druzbeno politicnih nalog in zaradi
programa, take odbornike, ki bodo najvec prispevali k razvoju obcine kot celote.
V naslednjih dneh bo irnela volilna komisija drugo sejo, na kateri bo sprejela program dela in
doloCila posamezne grupe, ki bodo
delale na raznih podrocjih.
L.S.

Konference SZDL· v oblini

Med pomembne mejnike obdobja boja za cim dosledncjse uvcI.;avljanje samoupravljanja, sodita prav gotovo tudi zadnja lwngresa
SZDL Slovenije in Jugoslavije. Na teh kongresih je ze prisla do izraza zelja delovnih ljudi, da se govori o problemih odkrito in jasno,
da se cim dosledneje uveljavi nacelo socialisticne demokracije. Bl'ionski plenum je to energicno potrdil in s tern odpravil neltatera zastarela in nacelom samoupravljanja tuja gledanja in hotenja.
VI. kongres SZDL Jugoslavije
je sprejel nov statut Socialisticne
zveze. Njegovo uveljavl,janje pomeni uveljavljanje orga.nizacijc
in uveljavljanje samoupr:~.vljan,ia.
Premalo je prostora, da bi lahko
v nekaj vrsticah globlje analizirali vsebinski pomen posameznih
dolocil. Ustavili se bomo :;amo pri
nekaterih novih organ.izacijskih
nacelih, katerih namen .ie dos ~ Ci
cim doslednejse izvajanje nalog
organizacije.
SZDL je organizirana po teritorialnem principu. Podlaga za
organiziranje SZDL Jugoslavije je
organizacija v obcini, ki jo scstavljajo krajevne organizacije.
Najvisji organ Socialisticne zveze je konferenca. Konferenca voli
svoje izvrsilne organe in pomozna telesa. Clane konference Socialisticne zveze v obcini voli
clanstvo neposredno na krajevnih
konferencah. Konference Socialisticne zveze se sestajajo po potrebi, obvezno pa morajo sum;rati
svoje delo enkrat na Ieto.
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Nov statut na.Se organizacije
predvideva, da mora imeti obcinska konferenca svoja pravila, v
katerih naj 'se obdela vprasanje
clanstva, oblilte dela organizacije
v obcini, stevilo clanov kunferP.nce in pristojnosti izvrsilnih organov konference, oblilte dela krajevnih organizacij, doloca odnose
z ostalimi organizacijami in drugo.
v obdobju do konca leta, ko je
treba izvoliti nova vodstva organizacij Socialisticne zvcze, se bo
treba povsod intenzivno pogovoriti, kako se naj organi1;acija loti
uresnicevanja svojih nalog; obcani naj na teh zborih z odkrito
besedo spregovorijo o tezavah in
napakah, obenem pa n a j v vs:~.
vodstva Socialisticne zveze izvolijo take ljudi, ki so ze s svojim
dosedanjim delom prispevali k
utrjevanju organizacije in samoupravljanja. Vzporedno s tern se
bo moral vrsiti izbor motnih kandidatov za odbornike obcinske
skupscine, kjer naj organizacije

Osnutek izobraZevanja za proizvajalce - upravl javce
uspeh, SaJ Je slo preko nje nekaj
sto obcanov, ki so pridobili osnovno politicno in ekonornsko izobrazbo. Veliko teh !judi je, ki so aktivni druzbeno politicni delavci in
aktivni clani sainoupravnih organov. Slabost, ki bi jo lahko pripisovali takernu izobrazevanju, pa
je v tern, da je taka oblika zaj emala prernajhno stevilo obcanov
- zlasti neposrednih proizvajalcev in v tern, da je bil program
prevec preobremenjen z nacelno
ternatiko, historicizrnorn in klasicnirn marksizrnorn.

Treznoin preudarno

om.

Jmo

Motiv na na5em posnetku vzbuja vtis, kot da smo nekje v Slavoniji. Toda, ce pogledamo posnetek z vecjo pozornostjo, lahko spoznamo prijetno vasico Zeravnico v na.Si obcini
Foto: Andt·ej Ulaga

S seje obcinsltega komiteja ZKS, ki je bila posvecena druzbeno- politicnemu izobrazevanju obcanov

Kalro naj poteka politicno ekonornsko izobrazevanje za upravljavce v bodoce, je blio glavno
vpra5anje, o katerern so razpravljali clani komiteja. v zadnjih nekaj letih je bila na obrnocju obcine dokaj razvejana de javnost
druzbeno politicnega in ekonomskega izobrazevanja obcanov. Naibolj sisternaticna oblLka druzbeno
poli ticnega izobrazevanja je bila
politicna sola. Dosedanji oddelki
politicne sole, razen lanskega, so
bili predvsern narnenjeni sisternaticnemu izobrazevanju clanov ZK.
Politicna sola je dosegla velik
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Priblizujemo se obletnici vaznega sestanka na Ralteku. Lani
v tern casu smo se zbrali zastopniki vseh gospodarskih in druzbenih organizacij Rakelta - zaradi vprasanja KAKO POMAGATI MLADINI PRI AKTIVNEM VKLJUCEVANJU V DRUZBENO ZIVLJENJE. Pobudo zanj je dal obcinski odbor SZDL
Oerknica. Vsi zaskrbljeni za mladi rod, smo ugotovili, da mladina Rakeka ne dela in da ji bo potrebno pomagati. Pogovarjali
smo se o metodah in oblikah dela, ki naj bi dvignile in spodbudile mladino. Po sklcpu prvega posveta, smo se sestali se
drugic. Poleg ugotovitvc, da naj mladina najprej sama pokaz c.
da je vredna na5e skrbi in pozornosti, smo za.Sli v magicni krog
prostora, kjer naj bi se mladina zbirala. V tern krogu se vrtimo
se danes. Mladina, srecna in svobodna, pa je izven te~a kroga,
kar ji resnicno zavidamo.
M.

s.

Ker je· celotna druzbena teznja
prehod na dernokracijo in krepitev delavskega. upravljanja, so potrebni tudi v izobrazeva nju sarnoupravljavcev doloceni kvalitati vni prerp.iki.
Predvsem gre za to, da zajarne
druibeno politicno izobrazevanje
cim sirsi krog obcanov proizvajalcev in upravljavcev. Celotni sistern druzbeno politicnega izobrazevanja naj ternelji na posredovanju konkretnih znanj, ki bodo
delovnirn ljudern neposredno napotilo za konkretno (akcijo) delovanje dolocenih problernov v organih upravljanja.
Celotni sistern vseh izobrazevalnih oblik naj bo -sola za upravljavce, sestevek vseh sisternaticnih
in obcasnih inforrnativnih oblik
izobrazevanja, ne glede na cas
trajanja. Sola za upravljavce so
vsi tecaji, serninarji, razpr ave,
predavanja, tribune, ki irnajo
druzbeno ekonornski izobrazevalni znacaj.
Vse oblike druzbeno ekonornskega izobrazevanja naj zajamejo
cirn vee !judi. Teziti je za tern,
da bo irnel rnoznost za posamezno
obliko izobrazevanja sleherni proizvajalec-upravljavec. Kaj ti le s
splosno druzbeno ekonornsko razgledanostjo cirn sirsega kroga delovnih !judi borno dosegli kvalitetnejso stopnjo delavskega sarnoupravljanja.
Milan Strle

Socialisticne zveze prakticno dojah Socialisticne zveze bo mora.lo
kazejo nacelo socialisticne demobiti glede na naloge zelo intenkracije, da bodo volitve tiejanski
zivno, da se bodo lahko uspesno
dogovor samoupravljavcev Pri iz- . zakljucile vse naloge v zvezi z
boru svojih zastopnikov, ki bodo
volitvami novih vodstev organiv skupscini kreirali politiko ob- zacije in volitvami v predstavniske
cine.
organe.
Prihodnje delo po orga.:.tizaciFranc Hvala

Skrb za bodoH kader
V tovarni BR;EST Cerknica de luj e drugi letnik srednje tehniske
sole lesne stroke. Kaj pa prvi letnik - bi utegnil kdo vprasati.
Odgovor je preprost. Ni bilo v pisa.
Zakaj ne? Zopet preprost odgovor.
Prepozno srno seznanjali ucence
na nasih notranjskih solah 0 pogojih in rnoznostih vpisa. Junij
rnesec je za usrnerjanje prepozen,
ker se rnladina do tega casa ze
odLoci v poklice, bodisi za nadal.inji studij in srednja tehniSka sola
na Brestu je tako ostala brez prvega letnika. Prav, na izkusnjah
se ucirno. Da nam n e bi tudi letos
rnladina usla, bi bilo prav, da bi
vse gos podarske orga nizacij e tudi
na tern polju pravocas no n acrtovale potrebe po novih kadrih in
te potrebe tudi objavljale v Glasu
Notranjske. Tako bi nasa mladina,
ki dokoncuje obvezno solanje,
irnela dovolj casa za trezen prernislek in odlocitev. In se neknj
hi dosegli s tern. Mladina bi po
dokoncani obvezni soli ostajala
dorna in se v kljucevala v na5e
notranjske delovne organizacij e.

Sedanji ocitek, da narn rnladin a
beZi drugarn, bi postal nea ktualen.
Mirko Suligoj

Milavec Lado

lz NOB
Talpa lacnih psov
v okovanih cevljih krdelo krvololcov ...
Sled s krvjo poslcropljena
sled bosih nog
v snegu ...
Zgubila se je tam
na robu hoste samo sled ...
Krvi se ne zgu bi kri, ki je sveta kri borcev ...

nikoli

Pot s krvjo oblita
pelje visoko - do zmage
pot svobode.

Nil vee kar tako na pamet
(Nadaljevanje s 1. stran'i)
boljse .izkoriscanje proizvodni:1
zmogljivosti. Da bi to trditev dokazali, je skupina sodelavcev pri
obcinskern sindikalnern svetu izdelala natancno analizo o izkoriscanju proizvodnih zrnogljivosti v
obcini. Priblizni izracuni pa nam
kazejo, da so proizvodne zrnogljivosti izkoriscene v pr vi izrneni
69 %, v drugi izrneni 26,5 %, v
tretji izrneni 3,5 % in v cetrti izrneni le 1 Ofo. To pa je precej pod
republiskirn povprecjern in prav
nic ne kaze na dobro luc gospodarjenja. Tu rnorarn povedati, tla
irnajo zlasti slabse izkoriscene
proizvodne zrnogljivosti v Gabru
v Starern trgu (46 d o 50 0), v
Jelki na Rakeku (45 %) in Centru
obrti v Cerknici (33 %). Medtern
ko irnata Brest, Kovinoplastika in
se nekatere druge delovn e organizacije boljse izkoriScene proizvodne zrnogljivosti.
Druga zelo pornembna naloga
obcinskih sindikatov pa je nedvournno sarnoupravljanje v delovnih organizacijah. Da born se
bolj konkreten, v delovnih organizacijah se vse prernalo spostujejo samoupravne interne akte.
Hocern reci, da nekateri vodilni
usluzbenci delajo rnirno tega, kar

°'

je zapisano v statutih ali drugih
pravilnikih posarneznih delovnih
organizacij. Zategadelj bo naloga
sindikata v prihodnj e se toliko
bolj pornernbna v tern, da bo scitil odvijanje rnedsebojnih odnosov, kot to dolocajo samoupravni
akti.
Naslednja naloga sindikatov pa
je oddih in rekreacija delovnih
ljudi.
na5ih podjetjih se je stevilo
!judi, ki hodijo na letni oddih v
zadnjih Stirih, petih letih potrojilo. Vendar, ce pa pogledarno
srednjerocne druzbene nacrte delovnih organizacij , potem v njii:J
ne zasledirno nobenih postavk glede dnevne in tedensk~ rekreacije.
Zavoljo tega pa si na obcinskih
sindikatih toliko bolj prizadevarno, da bi izpeljali tudi tedensko
in dnevno rekreacijo. Institutu za
turizern srno ze dali izdelati posebno studijo o tern, kaj vse delovni clovek potrebuje za oddih
in rekreacijo. Studijo naj bi finansirale, veljala bo okoli 630 000 starih dinarjev, delovne organizacije.
T o pa zaradi tega, da ne bo oblezala V predalih. rnarYeC da jO bodo tudi s pridorn uporabljale."
IILA 2rvxonc

v

GLAS NOTRANJSKE
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UrbanistiCni program CerkniSke obCine
je v osnutku Ze pripravljen
V programiranih 30 letih bo v cerknlski obcini 18.000 prebivalcev, od katerih bi bilo Iahko 8.000
zaposlenili na podroeju turistiene dejavnosti.

edavno je urbanisticni zavod
in projektivni atelje iz Ljubljane
dokoncno izdelal osnutek urbanisticnega programa za cerkngko
obcino. Program je zelo natancno
izdelan s temeljitimi obravnavami pros tor a, prebi valstva, proizvodnje, oslu·be in nadalje prognoza za razvoj obcine v nadaljnih
tridesetih letih.
V delu, ki obravnava razvoj poselitve na5ega podrocja, je ugotovljeno, da sta cerkngk9 in lo~ko
polje ze zgodaj obljudena. Na hribu Ulaka na Starem trgu so ohranjeni sledovi vecjega naselja iz
zgodnje rimske dobe. Prazgodovinske izkopanine segajo tja v
Podcerkev in Nadlesk. Lo~ka dolina pa je bila v starem veku krizi~ce pomembnih poti. Kasneje se
je ob Lo~kem gradu, o katerem
obstoj~o zapiski iz leta 1237 razvilo strate~ko mestece Loz.
Staro naselitveno obmocje je
tudi Cerknica, kjer je na ~iroki
terasi Slivnice ohranjeno gradi~ce
iz ilirske dobe. Ob slovenski naselitvi je moralo biti tu ze dosti naselj encev, vendar se je Cerknica
razvila v trg razmeroma pozno.
Naselja Rakek in Unec sta se
razvila kasneje in to predvsem v
dobi prometne konjukture, ker so
tu vodile poti skozi Cerlmico na
Postojno. Z zgraditvijo zeleznice
je zelo p1idobil na pomenu Rakek.
Zanirnive ugotovitve daje gibanje stevila prebivalstva, ki kaZe
v zadnjih 30 letih stalno upadanje.
Tako je obcina ~tela ~e leta 1931
16 879 oseb, v letu 1964 pa le 13 982
oseb. Vendar je v zadnjem casu
cutiti manjse stevilo izselitev iz
obmocja obcine in celo rahlo povecanje lltevila priselitev, kar je
vpliv ugodnejsih gospodarskih
razmer.
Pri pregledu starosti obcanov
se kaze pomanjkanje oseb v staro ti do 20 let in da moean delei
o eb nad 55 let. med tern ko je
delei oseb od 20 do 55 let, to je
!judi sposobnih za delo. skoraj
enak republiSkemu po,-precju. .
Kot ,. razmerju SlO\·enije, tako
je tudi ,. na5i obcini znatno porastlo lltevilo gospodinjstev katerib je bilo 1963. leta 3765, sedaj
pa jih je skoraj 4500, hkrati s tern
pa se je zmanjSalo stevilo clanov
vezanih na eno gospodinjstvo. V
obeh vodilnih naseljih, to je ,.
Loski dolini ima vee kot dve tretjini vseh za gospodinjstev svoj
edini vir dohodkov izven kmetijske dejavnosti.
V delu urbanisticnega programa
je osnovna ugotovitev ta, da je

narodni dohodek na prebivalca v
zadnjih lctih mocno nara~cal, saj
je bil leta 1960 191 000 tisoc dinarjev, vendar je kljub temu ~e pod
slovenskim povprecjem, ki je zna~alo v tern letu 343 000 dinarjev,
kar kaze na slabo gospodarsko
razvitost cerknillke obcine.
Dosedanji razvoj turisticne dejavnosti je v obcini llele v prvih
zacetkih, saj je v gostinstvu zaposlenih le 90 oseb in ima gospodinjstvo komaj 50 leziSc in 2117 gostinskih sedezev. Tej panogi je
bilo doslej posveceno premalo pozornosti, ceprav so v obcini odlicni prirodni pogoji ter vrsta arheoloskih, umetnostnih in drugih
spomenikov preteklosti. Zavedati
se bo treba, da bo z vecjimi vlaganji na tern podroeju turizem
lahko nudil prebivalstvu izredni
dodatni vir dohodkov, ce ne nekje
celo osnovni dohodek.

Urbanisticni program, ki predvideva razvoj obcine za nadaljnjih
30 let, ugotavlja, da bo konec tega
obdobja lahko zivelo na nasem
podrocju 18 tisoc oseb, ker se bo
v tern casu odprlo v gospodarstvu
potrebno lltevilo delovnih mest.
Z uresniCitvijo programa stalne
ojezeritve CerkniSkega jezera, se
bo struktura in stevilo delovnih
mest v naseljih ob jezeru bistveno
spremenila; samo ob naseljih
okoli jezera se predvideva 8000
turisticnih lezisc, kar tudi pomeni
okoli 8000 zaposlenih v turizmu,
gostinstvu in drugih sluzbah, ki
so v zvezi s turizmom.
Urbanisticni program daje najvec poudarka trem vecjim naseljem in to Cerknici, Staremu trgu
z Lozem in Rakeku. Na nedavnem
posvetovanju o zazida-lnem nacrtu
Cerknice so predstavniki kraja ze
dali nekatere pr.ipombe.
Danimir Mazi
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Cerknisko jezero privablja. Kako lepo bi se peljali s eolnom, toda kaj
ko je zaklenjen. Nie bud ega. Fantje so si pomagali kar s kamnom •••
Foto: Bost

Letos slabSe kot lani c
LetoSnji rezultati lesnoindustrij kega kombinat-a Brest Cerknica niso nie kaj prevec razvesuUivL Kljub temu, da ugotavljamo
po prvih de etih meseeih !etosnjega leta nasproti lanskemu enakemu obdobju porast proizvodnje
na zaposlenega za 6 0 , da je celotni dohodek na zaposlenega porasel za 10 o,0, absolutno pa celo
za 32 o 0 in da se izvr5ujejo vsi
druzbeni plani podjetja., lahko
ugotovimo, da je koneni efekt
merjen v neto produktu na zaposlenega manjsi za 2 % od lanskega enakega obdobja.
Kje izvirajo vzroki za relativno
neugodno gospoda.rjenje? Osnovni vzrok je treba poiska.ti v spremenjenih pogojih gospodarjenja
po reformi, ki so post.avili Iesno
industrijo v slabSi poloza.j na.sproti predreformnemu obdobju. Zaradi porast.a cen surovinam in
osnovnemu ter pomoznemn materialu po reformi, so se zna.tno
dvignile cene izdelkov po direktnih stroSkih v popreeju za 2-0 do
25 o 0 , medtem ko so se proda.jne
cene gotovim izdelkom dvignile

°

0opisujte v »Bias Hotranjske«
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,. a zalogi imamo vse vrste mesa Prodajamo ga po kategorijah,
to je po ieljah potro5nika. Brez
kosti draije, s kostmi ceneje_ Poleg sveiega mesa imamo tudi subomesnate izdelke, perutnino,
mesne izdelxe, sir, dnevno sve-'.ta
jajcka in druge podobne proizvode, po katetih cerkniSke gospodinje rade segajo....
,.,..Kateri artikli gredo najbolj v
prodajo?""'
T~ mi je odgovoril.
'"Brez dobre juhe ni kosila Te~ pmvila sc dr'.ce tudi cerknUke
~l'\!linjc, zato je najveCje po"'~·anjc po ~b oo stegna.
zaw nam ~Mat zmanjka koz mozg.om. COOaljc vel1c je
~~~anjc tudi po telel1cm
z dobav~ Wga i.mamo Wave, ~ jc nak .,00r6l1c v rejl
~
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od 10 do 12 % . Neugod::10 poveeanje cen reprodukcijskih materialov in surovin bi bilo se obeutnejse, ce ga ne bi omililo
nagrajevanje zaposlenih po prihrankih na direktnih in splosnih
stroskih.
Drugi va.Zen moment pri skanju
vzrokov slabsih financnili rezultatov je v veeji preorientaciji
proizvodnega programa pohistva
zlasti v tovarni pohistva Mart.injak. Uvajanje novih proizvo'd ov
in malo serijska proizvodnja sta
prav gotovo momenta, ld sta prav
tako odlocilno vplivala na dosezene rezulta.te.
Tretji zelo pomemben clement
zlasti v dosezenih rezult.atih po-

hiStvene proizvodnje je investicijski faktor. Nova proizvodnja,
novi postopki in ze obstojeea grla
nujno zahtevajo tudi nova invP.sticijska vlaganja. Podjetje, ld
investira iz lastnih sredstev, se
jasno sreeuje na tern podroeju
tako z dinarskimi predvsem pa z
deviznimi problemi. V postoplm
je nabava vee strojne opreme, ki
se bo pozitivno'. odrazila na ekonomskih rezultatib v letu 1967.
In kako so se v skladn z dosezenimi rezultati gibali neto osebni dohodki zaposlenih? f"opreeni
neto osebni dohodki na zaposlcnega so znasali po prvih devetih
mesecih letoSnjega leta 6!'.300 S.
din ali 32 % vee kot v cnakem
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obdobju lanskega leta ali 28 Din
vee kot v celem letu 1935. Porast
neto osebnih dohodkov je sci v
skladu s produktivnostjo· (G % povecanje fizienega obscga proizvodnje) zmanj8anjem proraeunskega prispevka po reformi za
10 % in izplaeano poslovno uspe5nostjo dosezeno v letu 1965 (prihranek na direktnih in splosnih
stroskih).
Pri poveeanju osebnih dohodkov v letu 1966 je treba omeniti,
da. znasajo osebni dohodki lesno
industrijske panoge v republiskem ' popreeju za prvih sedem
mesecev letosnjega leta Gt.OOO S.
dinarjev.
D. M.

Posojila upokojencem -borcem razdeljena
Znano je, da je Republiska
skupscina socialnega zavarovanja
na seji dne 20. junija letos sprejela sklep o uporabi sredstev skbda Republiske skupnosti socirunega zavarovanja za resevanje stanovanjskih potreb upokojencev in
invalidov. P o tern sklepu lahko
dobijo posojilo iz sklada domovi
upokojencev, druzbeno- politicne
skupnosti ali njene organizacije

za gos podarjenje s stanovanjskimi
hisami za graditev novih stanovanj za upokojence in invalide ali
za adaptacije in dozidave, s katerimi se pridobe stanovanjski prostori za upokojence in invalide.
Po tern sklepu lahko dobijo poso-

Pogovor z Jozetom M edenom

2'?.1 ~'?....

Set
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mesn1ca
,.y casu mojega poslovanja nisem irnel s potrosniki nobenih nevsecnosti, upam pa, da tudi oni
ne z mano. Sicer se zgodi, da
imam vcasih deset do dvajset kilogramov slanine in se vedno najde stranka, ki hoce odkupiti vso
koliCino. V takem primeru navadno oddam vsakemu nekaj in so vsi
zadovoljni.«
,..Ali ste imeli kakSen dogodek,
odkar poslujete v novi mesnici,
katerega ne boste zlahka pozabili?.,.
..0, ja. Pred kratkim pride zajeten Italijan in zahteva 200 kilogramov mesa brez kosti in .sala.
Meso sem steer imel, toda brCY/sala ni bilo, odstranjevatl pa ga
ntscm hotel, saj ne morem domaCim ljudcm ponudtti tisto, kar za
dr-ugcga nt«
Pnsla je nova stranka, Jrot obi-

f8jno jc tudi ta wl la: ,..Pol Jdlo-

gtoama PTCHrim, pa ! jst kost mora

biti

zraven.~

Bolt

Andrej KovaCill, predse<lnilt podruznice druli tva upolcojcncev v
Cerknici
jilo iudi upokoj nci sami za adaptaclje Rvojlh n primcrnlh stanovanj, gradiicv ali nakup sianovanj za svojc potrcbe. Upok jenc m, kl Kaml gt·adljo, sc luh l<o
odobl'l kt· dlt v vil!lnl do n ~u
mllljona starfh dinarjev, ob lastnl
ud J zbf :JO 11/ 11 pr draC:unsk vt· dnostl gradnj za dobo vt·aC:anja do
10 1 t In z 2 odstotno obr sino

mero. Olajsave imajo upokojenciborci NOV, ki lahko dobijo kredit
v isti visini, vendar za dobo 20 let
in 1 odstotno obrestno mero.
Da bi bili nasi bralci o teh posojilih bolj informirani, smo zapr.osili predsednika podruznice
drustva upokojencev v Cerknici
tovarisa Andreja Kovacica, naj
nam pove, lmko oni resu]ej.o zadevo okoli posojil za svoje clane.
Takole je povedal:
»Ko smo od strani Republiske
skupscine za socialno zavarovanje
dobili obvestilo, da so nasemu
drustvu upokojencev odobrena
sredstva v visini 18 979 200 starih
clinarjev za posojila upokojencem,
smo takoj formirali komisijo, ki
je imela nalogo, da pregleda prosnje in predlaga, koliko posojila
naj bi posameznik.i dobili. Nase
clrustvo .ic spre.i elo 30 prosenj za
k·redite. Komisija je odobrila posoj ila v visini od 400.000 do enega
m ilij ona s dinarjev stiriindvajsetim prosilcem. Med predlaganimi
je najvec borcev-upokojencev, ki
su imcli prednost pri dodelitvi stanovanj.« ·
»Ali vase drustvo dela tudi kaj
v zvezi z rekreacijo vasih cianov?«
»Vsako leto smo posiljali tudi
do 15 nasi h clanov na oddih. Letos, ker je s financnimi sredstvi
tezj ' jih je s lo na okreva nj e zelo
malo. Mislim, da bo naslednje
lcto se slabse.
Prcd kratkim smo za nase clane
organizirali vecji izlet po Gorenj ski In Stajerski. Izl ta s je ude1 mo OJ cla nov . Vsako 1 to nasim
C:lanom prcskrbimo po zm rn!h
cenah ozimnico in kurlvo t r nucllmo dTug pomoc, ki j posam znlkom potr bna.«
BOST
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Pa pravijo, da se mladina ne zanima za kmetijstvo! Pricujoci
posnetek to najbolj zanika. Ema Hiti iz Grahovega pri Rakeku
je na5emu sodelavcu zaupala, da se bo verjetno vpisala na eno
izmed kmetijskih sol. Med letosnjimi poletnimi dnevi pa je rada
sedla na motorno kosilnico in pomagala ~tarsem pri dclu. Seveda pa je delo s strojem na kmetiji tudi za mlada deklcta bolj
privlacno
Foto: Andrej Ulaga

Bena z Veterinarskega znanstvenega zavoda Slovenije, ki ga nasi
obcani dobra poznajo, saj je njihov rojak - doma iz Grahovega,
njegov oce pa je tudi bil vet~ri
nar. Povedal nam je tole:
»Verjetno gre za dednostno napako, kajti primeri, kot ga omenjate, niso pogosti. Najbolje bi
bilo, ce bi prizadeti kmetovalci \'
takih primerih natancno preverili
.rodov!1ik plemenskih zivali, se
zlasti pa plemenjakov, oziroma te
primere prijavljali veterinarju, ki
bi to potem sam storil. Vecina
vseh dednih napak namrec pomeni recidiv, se pravi posledico tega,
da se med seboj parijo zivali, ki
so v ozjem sorodstvu. V sedanjem
casu, ko se je zavoljo prakticnih
in ekonomskih vzrokov uveljavilo
umetno osemenjevanje govedi, ni
izkljuceno, da se lahko taki primeri mocno razsirijo, ce isti plemenjak predolgo plemeni na
istem podrocju. Zdaj najbd razumete, zakaj sem prej poudaril

Drobne novice
DOM »PARTIZANA POD
NOVO UPRAVO

P odjetje >>Kino« v Cerknici je
prevzelo pod svojo upravo dom
Partizana, v katerem so bile tudi
do sedaj kino-predstave. V casu
solskih pocitnic so imeli spored
vsak cetrtek, soboto, nedeljo in
ponedeljek. V zimski sezoni pa
bodo predstave v cetrtek, soboto
in po dve v nedeljo in ob ddavnih praznikih. Po izvrseni manjsi
reorganizaciji kadra, financno kar
dobra stojijo. Odgovorni v podjetju zagotavljajo, da bodo obcani
v bodoce bolj zadovoljni z njihovimi uslugami.
PES-POT V CERKNICI BO SE
LETOS GOTOVA!

Krajevna skupnost v Cerknici
je prevzela organizacijo in financiranje dograditve pes-poti do osnovne sole.
Zacetna dela je opravila mednarodna brigada po zaslugi organizacije Rdecega kriza.
ALI BO V BODOCE BOLJSE?

Nekdanji clani ze veckrat ustanovljenega in umrlega moskega
pevskega zbora v Cerknici se ponovno trudijo, da bi zbor zopet
ozivel.
Glavna tezava, ki jih je do sedaj ovirala, je pomanjkanje sredstev.
. Ali bo v bodoce se talco, da ne
bo posluha za to potrebno vejo
kulturne dejavnosti v nasi komuni?

»RIBE, RIBE!«

se slisi klic vsal~ cetrtek po vaseh od Unca do Starega trga. Dobavo tega vaznega artikla nase
prehrane je prevzel Emil Skrlj iz
I zole. Na na.Sem podrocju proda
ob vsakem obisku tudi do 650 kilogramov sardel, oslicev in skus. Povedal je, da bo poleg poslovalnice,
ki jo ima Bavdek v Cerknici, organiziral se eno v Starem trgu.
Kot pave, se je za to prodajo odloc!l zato, ker na na.Sem podrocju
ni podjetja, ki bi skrbelo, da so
potrosniki preskrbljeni s svezimi
ribami.

v

:Zerovnici napaJaJO ztvmo kar v vaskem potoku. Na sliki je kmet
Anton Lucar, ki ima v hlevu pet glav zivine
FotO: Andrej Ulaga

Zdaj ne bo vee preglavic
V dTUgi polovici meseca o1ctobm j e DU Cerknica priredila
seminar o spremembah in dopolnitvah TZDR. SeminaTja se
je udelezilo 17 predstavni1cov
delovnih organizacij. Vecji del
so bili sekretarji in kadrovilci
iz gasp. organizacij. Nekaj udelezencev je bilo iz; drugih zavodov, predvsem iz osnovnih
sol. Na seminaTjU je pTedaval
tov. Janko BTunet iz Tep. sindikalnega sveta Slovenije. Tov.

BTunet je zelo konkTetno odgovarjal na vsa zastavljena
vprasanja V zivahni Tazpravi.
Udelezenci so s seminaTja odsli
z razciscenimi pojmi iz problematike, ki jim dela velikokrat
pTeglavice. Predstavniki posameznih delovnih organizacij so
biZi mnenja, da je taka kTatka
instruktazna oblika izobTazevanja zelo kOTistna in da Si zelijO
v bodoce vsaj enkrat na mesec
podoben seminaT.
SM

Do maCe
Ce hocete »P1·i Rogeljnu« na
Uncu balinati, ·morate piti tudi
vino, na kaT vas opozoTi zenski
glas.

Na cesti Ra1cek-Planina je
pred mostom na Planinskem polj tt
tabla, ki opozaTja, da morajo potniki zapustiti avtobus, da ta p·razen pTeide cez (nevaTni) most. Do
nesTece teaa ne bodo jemali Tesno ...

Doktor Ben je torej jasno povedal, kaj naj bi storili Zavrlovi, pa
tudi drugi zivinorejci v cerkniski
obcini, ce bodo pri hisi docakali
podobno posebnost.
Na slikah: Zavrlov Toncek s
»svojo« telicko. Na manjsi sliki
(v levem kotu spodaj) pa je jasno
vidno konjsko kopito in odebeljeno kQleno desne prednje noge telicke, ki bi jo taka rad s seboj
odpeljal mesar.
Tekst in foto: M. GovelcaT

Novice brez nasi ova
TTgovslco in gostinsko podjetje
Skocjan je konealo z adaptucijo

kuhinje v Delikatesi Cerknica.
V kuhinji bodo pripravljali enoloncnico in ostala jedila po zelji
gostov. To je se ena koristna pridobitev v nasem srediscu, posebno
zato, ker u_prava podjetja zagotavlja sirso izbiro, ~olidno postre:Zbo
in kar je posebno va:Zno, zmerne
cene. Ravno tako bodo ponovno
postavm v lokal juke-box, saj ga
ljubitelji glasbe ze dalj casa pogresajo.
Stanovalci bloka nad blagovnico

se ze dalj casa pritozujejo, da
jim spretni ljubitelj tujih stvari
zmika razne kose perila, ki ga gospodinje susijo na terasi. Baje ima

najraje zensko perilo. Zmikavta
ze dlje casa zasledujejo, vendar
zaman, saj na teraso lahko pride
vsak obiskovalec, ker vhodna vrata niso zaklenjena.

v

zadnji stevilki nasega lista na

3. strani je pisalo: »LIK Brest« je
vselil svoje delavce ze v drugi 16-

stanovanjski blok v Cerknici itd.«
Pisec clanka je posteno mislil,
zato mu ni zameriti, ce se je zmotil. Dejstvo je, da se danes, ko gre
ta novica v tisk, blok caka odresitve v obliki kabla za prikljucitev elektricnega toka, ki ga baje
elektro podjetje ne more dobaviti.
Vselitve v tretji blok do konca
letosnjega leta, ce bodo podobni
zastoji, torej ni pricakovati.

Ali ste ze videli, da ima en piscanec dva vTatova in eno nogo?
To se menda res lahko vidi samo
v gostilni »Pod GTmado« v Planini, seveda pecenega.

kaj

V hotelu v Rakovem Skocjanu
pTinese natakaT dvakTat pijaco,
zaTacuna pa jo samo enkTat, leer
so ga gostje »pogruntali«, da prevee »SpaTa«.
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Blok pTi KaTtonazni tovarni na
Rakeku ima na vrhu strehe luknjo, in ta se ze nekaj mesecev zastonj kaze v vsej svoji veliCini
»odgovornim«.
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V Begunjah st. 18, kjer zivijo
Kocjancicev.i - po domace Zavrlovi - te dni ne zmanjka obiskovalcev in radovednezev. Pri tej
hisi namrec imajo sest tedi10V
staro telicko, ki se po prednji desni nogi mocno razlikuje od svojih
vrstnic. Namesto parklja ji je zraslo pravo, pravcato konjsko kopito, pa tudi koleno je odebeljeno,
prav taksno, kakrsnega imajo kanji. Telicka je sicer normalno razvita in za svojo starost neobicajno
mocna. Zavrlov Toncek jo je komaj uddal, da smo telicko sploh
lahko fotografirali, ker je zavoljo
radovednezev tudi mocno zbegana.
Zavrlova mama nam je povedala, da bodo telicko obdrzali in
redit.i naprej, ceprav jih domaci
mesar vztrajno nagovarja, da bi
mu jo prodali za zakol.
Zqvrlove, kalmr tudi sosede, pa
seveda zanima tudi to, zakaj se
je zgodil taka nevsakdanji primer.
Za mnenje smo vprasali doktorja

vaznost rodovnika plemenskih zivali in se zlasti plemenjakov. Lahko bi se namrec dogodilo, da cez
leta taksni primeri ne bi pomeniH
nobene posebnosti, ampak samo
se skodo, ce jih ne bi vnaprej preprecevali, kar ni tezko!«

V tat· m tt·gu o c dobro oblozili ...
(Ob zboru b t·c v Nott·anjskega odreda)

Da. ne baste mislili, da je samo
v1·eme muhasto. Kaj bi sele dejali
o Takovski Tazsvetljavi. ki gori ali
pane!
LADO MILAVEC

Zadnji piknik v letosnji sezoni so imeli »Brestovi« gasilci s svojimi druzinami na gmajncah blizu Brezja
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Polhanje v Martinskih gozdovih
BILO JE PRVE DNI OKTOBRA, KO JE BUJNO TRSTISCE
ZACELO PRERASCATI ZADNJE
OSTANKE CERKNISKEGA JEZERA. LE SE OCI ~AJBOLJ
STRASTNIH RIBICEV 11\' LOVCEV SO BILE UPRTE VANJ,
KAJTI KO ZEJNA ZRELA POZIRALNIKOV GOLTAJO ZADNJE MLAKE TEGA SVETOVNO
ZNANEGA KRASKEGA POSEBNEZA, OSTANEJEZERO,KIGA
NI, TIHO IN PUSTO. NA CESTI.
KI VEZE ZIVLJENJE OTOCANOV S SVETOM, ZAPOJE BIC
FURMANOV, KI SPRAVLJAJO
ZELENO ZLATO JAVORNIKOV
V DOLINO, TU IN TAM PA
LAHKO SREDI JEZERA SLISIS
ZACUDEN GLAS MOTORIZIRANEGA TURISTA, KI VPRASUJE: .. MI LAHKO POVESTE, KJE
JE JEZERO?« SONCNA JESESSKA SOBOTA JE OBETALA
l\INOGO, KAJTI OBRORN A CESTA JAVORNIKOV JE POSTALA ZIVAHNA. ZACELA SE JE
SEZONA POLHANJA.
Sodobno polhanje je z.ahtevno.
To bi mi Kriiscarjev Lo.iz z Otoka. ki je bil doloeen za vodja de-

rega lovskega klobuka ozrl Lojz
in se odzibal k drugi pohiini.
Ko smo koncalh z delom se je
zacelo ie veceriti. »Dolgo jih ni.«
je b"il nestrpen Jore. Lojz :ie odmak.nil steklenlco od ust in nekoliko obotavljaje rekel: »Sedaj
morajo kmalu priti, kajti France,
ki bo pripeljal novhnarje dobro
ve, da se podnevi nabirajo drva,
ponoci pa polhi« Lojz je imel
prav. Spodaj na cesti je bil ze zivzav. Zasopihanim novinar:iem smn
ponudilL steklenico vina in :.;e
opravicevali, ker smo nehote pozabili kozarce v dolini. ••Saj nismo zejni,« so se branili, ceprav
jim je bilo iz ocL moe razb rati,
da •i majo zejo v grlu.
POLHARSKA NOC
SE JE ZACELA
Zublji plamena so silmili v vejevje. Polharska noe se je zacela.
Novinarjj so priceli oblegati L ')iza Vpra.Sanja so dezevala: Kje
Zi.vi polh? Kako nastavite pasti?
Koliko polhov se bo nocoj ujelo?
Kako se polha vzame iz past.i? ...
Ocitno je bilo, da je vino siC'er
malobesednemu Lojzu :le odvezalo jezik, kajti · magnetofonski
trak se je v rokah Poldeta in Janeza vrtel neutrudno. Ko.nklli·encni Bogdan je dobro vlekel na uho.
saj njegova beleznica je bila lcrnalu popisana in tudi Vlado ni ddal
praznih rok. S fotoapat·atom je

KO SOVA POJE
Pravijo, da tisto noC. ko SOV<I
poje. ko defuje ali pa polhajo pripadniki nefuega spola. iludiC ne
priZene polhov past Prebrisaoi
Otoean se je na to dobro pr"pravil in za vsak slucai ze prejsnjo
noe ujel nekaj polhov.
Skupaj z Lojzom in Joretom
sem se ie takoj po iuzini odp-7
lj al v rebri martinskih gozdov.
Treba je bilo nastaviti oasti preu
polSinami. obesiti skrinjice na b•JJr.mra drevesa pr.xl katerimi je lezal ogrizen Z'rr. nanesti :trv. p.rilpraviti palice za peeenje rain Jicev in Se in se. Joie. !<i je tudi
priSel iZ Ljubljane. se je hitro izdal kaY.ben polhar je; ~Poglej !..e,
t.wmj je tudi poliina -- stric
.Lojz!- ,. ak, jazbecov pa nocoj
l'e bomo Joviliu, se je i7.pod sta-

,za

K

pos1
raj

»KO SMO SE VRNILI
K OGNJU .. ·"
Ko smo se vrn"ili k ognju je bilo
v nahrbtniku ie 12 polhov. P01lh
ie pijanec in zelo vaino je, da
namaies polsje skrinjice z oljem
ali zganjem. '~e hujse je (;e polh
voha cloveka. zato je nu.1no nnmazati tudi zive >>skrinjice<<, ce hocemo razk:uZiti ozracje. ra naloga je stalna in jo ni zanemarjati.
Mi jo nismo, zlasti ne po okusni
vecerji, ki je bila sestavljena iz
koruznlh strO'k.ov, peeenega krompiJrja, slan"ine in odlicnih ra2njicev. ki jih je pripravila osrednja
kuharska osebnost - Tone.
Doli v Otoku so se zaceli oostavljati na noge prvi vaski P<-~
telini in se oglasati v prebujajoce
se nedel.i sko jutro. Vesela drusC'Jna se je vrnilla z nepozaone novinarsko-polharske noCi. Ob pr·ve'm svitu novega jutra smo imeli
na mizi zvrhano sldedo koruznih
zgancev in poln pekac pecenin
polhov.
Danilo Mlinar

Lovska druzina Begunje pri
Cerknici gradi na Brenicah veiiko
prezo za roparice. Preza, visoka
cez 11 metrov, bo stala nekaj nad
180 000 starih dinarjev.
Pri prezi bodo naredi{i se m?·hovisce za medvede.

bliskal z vseh strani. »Sedaj se
je moralo pa ze kaj ujeti,« jc prekinil tiskovno konferenco Lo.iz. ki
ga besede bolj zdelajO' kot sekirn,
porinil z burkljo nekaj suhljadi
v ogenj in zacel. »Ko boste jemali polha iz pasti. se nikar ne
bojte, da vam bi usel, kajti ce ga
ne boste slucajno dobro' prijeli,
bo bolje drial on vas.« Novinarji
so sledili sicer resniJm Lojzovim
besedam, domaeini pa so se muzali, ker so z Lojzom :Ze nekaj
jeseni zapored lovili polSje repe
in so njegovo hudomusno:;t dobro
poznali. Dine ~e prvi nasel polha
v pasti. na prst pa je prvi ujel
polha JOZ:e. ki je se nasleclnj"i dan
zatrjeval. da polhi niso mleenozobneZi. Bil je res imeniten polhar, saj koncno tak {Y.>lhar niti

R

pasti ne rabi. Obetala se nam je
dobra polharska bira. Lojz je to
cutil, zato nas je poslal k polsinam. Sam sem odsepal skupaj s
tremi polharii h kaksni 50 metrov
od ognja oddaljeni polSnji. V pasti je bil zajeten star polh, ki je
tehtal nekaj nad cetrt kilograma.
Past smrti .ie prestopil vracaioc
se z nocne pojedine, luc zivljenja
pa mu je upihnill. Dine. Posedli
smo okrog polSine in cakali novo
2Ttev. Cez kakSnih pet m'nut je
v rahlem selestenju listja napovedal s svojim znacilnim drmau
prihod mla.isi ostrozobec. 2elezje
je pocilo in nasmeh je oreletel
lovce trofe.i z dobriJm k<Ytusckom
in odlicnlm mesom.

lz lovske
tor be

set ali dvanajst-clanske ckipe P'sane druscine mladih amatersk1i1
polharjev, takoj pritrdil. 1\Ied njimi so bili kar stirje no\·inat·ji:
Polde in Janez iz Radia, ter Bogdan in Vlado od Dela. Kot da bi
s lo za tiskovno konferenco.
>+Za take polharje«, je menil
Lojz, .. je treba najti poscbne polsine, ki morajo biti cim blize gOstilne ali pa vsaj glavne ceste ill
skladovnlce drv«. Kot dolgoletnemu logarju in izkuSenemu lo ICU
in polharju mu to nalogo ni bilo
teZko izpolniti. Lojz, ki prehodi
ondotne gozdove po dolgem in
poeez najde poiSine (pr;•b ivalisca
polhov v zemlji) pozimi, ko maii
zaspanei napiSejo svojo smrtno
obsodbo s toplenjem snega, ki g3
povzroeajo z dihanjem. Tudi po
50 in vee polhov prebiva v eoi
sami polSinL

-

Cerkniskim lovcem se je v enem
od zadnjih pogonov zgodila nemila nezgoda. Eden izmed lovcev
namrec ni dobra meril in obstreljena kosuta jo je popihala. Vse
bi bilo v redu, ce ne bi omagala
ravno na terenu postojnske druzine in so jo njeni clani, kot je
razumljivo, tudi pospravili. Kako
se je prepir med enimi in drugimi koncal, nismo zvedeli.
Enemu cerkniskih lovcev bi se
v eni izmed zadnjih prez kmalu
zgodila nesreca. Taka dobra je
oponasal rukanje jelena, da bi ta
kmalu skocil na njega, da se ni
zadnji trenutek odmaknil.
Kje je imel ta cas pusko, mi ni
hotel povedati. Baje mu je >>utajila«.
BOST

''

·~

...._-·
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Po zadnjem lovskem pogonu sta morala sprevodnika avtobusa SAP
posteno poprijeti, da sta spravila na streho avtobusa kar dva uplenjena jelena

V pokoiu mu ie dolgfas • • •

Pred kratkim je zapustil delovni kolektiv tovarne pohistva v
Cerknici Franc Grosek in v 68.
letu starosti odsel v zasluzeni pokoj . Z njim je Brest izgubil vestnega vratarja in najstarejsega
clana kolektiva.
Dobil .>em ga doma, ko je ravno pripeljal s svojo zivljenjsko
druzico odrezke za kurjavo. Je·
prava stajerska korenina in nihi'e
mu ne bi prisodil, da bo kmalu
na svojem hrbtu nosil ze sedmi
kriz. Bi•l je takoj prtpravljen na
razg.o vor. Povedal je, da se je rodil v Celju kot otrok delavske
druzine. Po koncani osnovni in
mescanski soli se je izucil za p eka.
P o koncanem uku je odsel kot
mnogi v tistem casu na obvezni
»frent«.
Pot ga je zanesla v sosedno A vstrijo. Zaposlil se je v zelezarni.
Po dvoletnem trudapolnem delu
se je vrnil v domovino .i n se zaposlil pri takratnem pekovsk0m
mojstru Ambrozicu na Bledu.
Nemirna lui mu ni dala, da bi
cLolgo ostal na enem mestu, zato
je pogosto menjal sluzbe po vs e j
Jugoslaviji, dokler ga niso leta
1941 ujeli italijanski okupatorji in
odgnali v tabor.iSce.
V Parmi je ostal v internaciji
do leta 1943, ko so ga kot mnoge
druge zopet prevzeli Nemci in ga
odgnali na prisilno delo. Muk in
trpljenja so ga resili ameriski
osvoboditelji in mu omogocili, da
se je vrnil v domovino. Zaposlil
se je v Ljubljani, kasneje pa v
zelezarni Jesenice.
Kot sam pove, se je njegovo
yandranje koncalo leta 1953, ko se

je porocil, zaposli.l pri >>Brestu« in
zacel mirno zivljenje s svojo zeno
v Dolenjem jezeru.
Ko sem ga vprasal, kaksnega
konjicka ima in kaj si zeli sedaj,
ko je redno doma, mi je odgovoril:

• I:
cejo z
otrok.
so otro
je bilo
resnic1
pa se
·OJ?ekliJ
Poglec
ugotov
delih
P odob
ni, sal
namaz
je bil ·
so pri
kompl
daljsal
Tore

koli v•
miru,
vsa j
in pol
pa ne
razni11

c

.1'

>>Zelim si veliko zdravja, dolgo
zivljenje in lepo pokojnino. Ce pa
mislite, da je to konjicek, lahko
!JOVem, da rad zbiram umetnlske
fotografi je. Za Brestom pa, po
pravici povedano, zaluj em. Vse
bolj mi je dolgcas doma. Upam,
da se born scasoma ze navadi.l.«
Poslovila sva se. >>In se kaj se
oglasi,« mi je narocil.
BOST

V Cerknici imamo pevski zbor
Pred kratkim je zacel ponovno
delovati moski pevslti zbor iz
Cerknlce pod vodstvom dirigema
Mi.Tka Rebolja, direktorja glasbene sole »Frana Gerbica«. Sedaj
steje moski pevski zbor 16 clanov,
izmed katerih je izvoljen 7 clanski
upravni in nadwrni odbor. Predsednik upravnega ·o dbora je Janez
Sparemblek, tajnik Franc Dolnicar, blagajnik I van Lovse. Zbor
je ze imel prvi nastop - na praznik obcine.

lz

Potrebno je zagotovi!Ji minimalna sredstva za nabavo not, placilo
dir.i genta in ostale sl!roske, ki bodo
nastal.i za nemoteno delovanje
Zlbora. V zbor naj se prijavijo vsi,
ki imajo veselje do petja.
Prosimo vse, da nam pom<:~gajo,
P·r edvsem pa organe samoupravljanja in sindikalne poclru:lnice,
da omogocijo pevcem udelczbo na
pevskih vajah.
L. S.
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Glavno: rnocna volja
.,zadovoljen born, ce bodo mladi postali ljudje, kot si jib zeli
druzba!«

Franc Popek se je v mctu diska uvrstil na 3. mesto
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Torej: pri opeklinah kakrsnekoli vrste pustimo opeceni del pri
miru, zaviiemo ga s sterilno ali
vsaj cisto rjuho, odnosno plenico
in poklicemo zdravnika! Nikakor
pa ne mazimo opecenih delov z
raznimi »domacimi maiami«!
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sarka ali pa nogomet in pa ker
prav mladi Cerknicani kot atleti dosegajo dobre rezultate v
republiskem merilu, sem zaprosil njihovega neumornega
in pozrtvovalnega trenerja,
istocasno pa tudi tekmovalc.a
in drzavnega reprezentanta v
metu kopja, Franca Popka za
kratek razgovor. Pa pustimo
naj sam govori:
••Zanimanje med tukajsnjo
mladino je precejsnje, saj se
vsak dan zbere na igriscu pri
novi soli kar lepo stevilo fantov in deklet, ki p1idno trenirajo. Vendar cilj mojega dela
z njimi ni ustvariti sampione
- rekorderje .• Upam pa, da bodo nekateri izmed naslednjih:
Sajn, Ferfila, Petrovcic, Rudolf, Hi,t i, Skrlj, Cusin, Kvaternik, Cimpermanova, Trampuzeva, Lesarjeva in Jermanova
v hliznji prihodnosti nastopali
tudi koQt naSi reprezentanti, seveda ce bodo znali in imeli dovolj volje, da bi vzddali ne
SaJT\O
nekajmesecni, ampak
veoletni vsakdanji trening.
Najbolj pa born zadovoljen,
ce bi ti naSi mladi sportniki
postali ze sedaj ljudje, kakrsne si zeli nasa druzba.«
Janez Telic

lze zdravniske ordinaciie • • •

Iz oddaljenejsega kraja klicejo zdravnika, ker se je opekel
otrok. Poli>l se je z vrelo vodo. Ko
so otroka pripeljali v ordinacijo,
je bilo ugotovljeno, da se je otrok
resnicno hudo opekel. Zdravniku
pa se je zdelo cudno, da povrsina
·OJ?eklin n.i.ma pricalmvane barve.
Pogledal je natancneje in z grozo
ugotovil, da je otrok po opecenih
delih namazan z m edom !
Podobno se je zgodiJo pred letom
ni, samo da je bil otrok takrat
namazan s koruznim zdrobom in
je bil ves rumen. V obeh primerih
so pri zdravljenju seveda nastale
komplikacije, ki so obcutno podaljsale zdravljenje otrok.

Nedavno so pripeljali v ordinacijo zdravnika 7-letnega otroka,
ki je bil nezaves,ten . Vzrok? Doma
je stikal po predalih in mizah, nekjer ••odkril« steklenico prave slivovke in jo popil precejsnjo koliCino. Bil je pijan do nezavesti.
Potrebno je biLo naporno delo
lmmpletne zdravniske ekipe vee
ur, da smo lahko s sigurnostjo rekli, da .otrokov<o srce ne bo odpovedalo ... Med tern casom je nekajkrat zanihal na robu zivljenja . . . Ce strokovna pomoc ne bi
bila tako jsnja, bi verjetno ostali
samo se zalujoci starsi ...
Torej: starsi, domaci, ne puscajte alkohola po mizah in v neza-

klenjenih omarah, posebno pa ne,
ce imate doma otroke v starosti,
ko je njihova radovednost nenasitna!

e

Mladini od 15. do 20. leta v
pouk: ni se doigo tega, Jk o so pripeljali v ordinacijo zdravnika 18letnega fanta iz Dolenje vas.i, ki je
v kratkem casu spil - kakor so
povedali drugi, iz objestnosti najmanj 8 kozarckov pelinkovca.
Bil je popolnoma pijan. Za vse
mlade objestneze bi bilo prav poucno, opazovati holecine tega fanta v postopku treznenja ... siguren sem, da bi si vsak desetkrat
premislil, predno hi poskusil kaj
podohnega.
dr. Boris Kravanja

Osnovna sola
za odrasle

Pozivela · del ovan]a poCitniSke zveze
Vse vecje potrebe po delovanju
Poeitni5ke zveze tudi na podrocju
cerkniSke obcine so privedle clane Izvrsnega odbora te organizacije, da sa zaceli pospeseno in hitreje delovati.
Na enem izmed sestankov Izvrsnega odbora Poeitniske zveze
so se clan'i dogovoriliJ, da bodo
poslali o'dprto pismo vsem samoupravnim organom v del9vnih
organizacijah, clanom Obcinske
skupscine,
kakor
tudi vsem
druzbeno PoQliticnim organizachjam na podroeju nase obcine. 0
odprtem pismu, katerega so takoj
tudi PoQslali ter v njem prikazal1
namen obstoja kakor tudi dosedanjo delo te drganizacije, so ze
razpravljali v nekaterih gospodarskih organizacijah, kakor tudi
ze v sami Obcinski skupscini, katere clani so soglasno odobrili vso
pdmoc pri nadaljnjem delovanju
m·ganizacije PoeitniSke zve'48. Poleg samega Izvrsnega odbora PZ,
ki naj bi bill nekak koordinator
dela obstojecih poe'itniSkih dru·
zin, pa se bodol morale tudi same
druzine poeitnicarjev v delovnih
organizacijah bolje anga2:iratiJ in
bolje poprijeti za delo.
Pocitn'iSka zveza je specializirana organizacija Zveze mladine,
in je prav zaradi svo.ie specialoe
naloge: mladini nuditi moznost
za rekreacijo zanjo tudi najbolj
privlacna. Pocitn'i Ska zveza Jugokateli nudijo clanom Pocitniske
zveze z,elo ugodne PoQgoje za odd'ih.

e

Jarse, 16. 10. 1966. - Rakovski
nogometasi so odsli v Jarse z ve1iko mero pesimizma, kajti NK
••Induplati« je trenutno vodece
mostvo v tern tekmovanju in so
ze holjse ekipe odnesle iz Jars
polno mrezo golov.
Toda strah je bil pretiran in
kmalu bi se vrnili domov z eno
tocko, kar bi biJ.o tudi najbolj pravicno. Gostje so bili holjsi v drugem polcasu, ko je hila njihova
obramha takorekoc neprehodna,
napad pa je deloval bolj organizirano.
V mostvu Rakeka sta najholj
ugajala borbeni Korosec in Raljevic, ki se razvija v dobrega branilca.
Castni zadetek za Rakek je dosegel Modic.
Mladinci:
NK »Induplati« : NK Rakek 4 : 5
Peter Kovsca

V Cerknici je pricela s poukom
osnovna sola II. stopnje za odrasle. V oddelek je vpisanih 20 slusateljev. Najvec .vpisanih slusateljev je .iz obratov lesn. incl. kombinata Brest. Sola bo trajala do
zacetka junija prihodnjega leta.
V soLi predavajo predvsem predavateljoi iz osnov'ne sole Cerknica.
Upamo, da ho osnovna sola za odrasle prispevek k splosnemu izobrazevanju zapos.Jenih.

e
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Da bi delavci lazje prisli do
cenene ozimnice, so zaceli pri Bre-

•••

Bost

Kegljaci »Gradisca« na
sportnih . igrah gradbincev
V letosnjem letu so se prvic
kegljaci Gradisca Cerknica odlocili nastopiti na Sportnih igrah
gradhincev, ki so bile septembra
v Kopru in Iwli. Nastope je organizirala in financno podprla njihova sindikalna podruznica. Nastopila je ekipa, ki jo v'idimo na
posnetku po koncanem tekmovanju v Izoli. 10-clanska ekipa, vsi
kegljaci so clani te delovne skupnosti, se je plasirala na 16. mesto
med 23. ekipami, kolikor jih je
nastopilo v tej disciplini. Plasma

je, glede na okolisCine, pod katerimi je bilo tekmovanje, realen.
Udelezenci pa pravijo, da bo drugo leto bolje. Verjeti jim je, saj
redno trenirajo vsako sredo na
Brestovem k egljiscu v Cerknici.
Pravijo, da bi drugo leto kazalo,
poleg ];{egljacev, USPoQSOhiti Se ekipo strelcev in morda sahistov, za
katere obstoje a:ealne moznosti za
priprave in tekmovanja v okviru
SIG Slovenije.
Tekst in posnetek: Ivan Urbas

Kcgljaci »Gradisca<• iz Cerknice

Rakek : Sava 2 : 2
Rakek, 9. 10. 1966.- V tej tek.mi
sta se poii}erila mostvo NK >>Sava« iz Tacna, ki se bori za prvo
mesto v tej kionkurenci in s tern
za vstop v visji razred, in domacini, ki nastopajo brez prevelikih
amb.icij. Igralci obeh ekip so prikazali borbeno in dokaj zanimivo

~oze

stu z organizacijo nabave ze v
zgodnji jeseni. Nabavili so 17 ton
krompirja po 67 S. din za kilogram, 29 ton jabolk po 150 S. din
za kilogram, 50 ton fizola po 280
s. din za kilogram, 2 toni cebule
po 115 S. din. za kilogram in 5 ton
kostanja po 120 S. din za kilogram.
Na podrocju rekreaoije je hila letosnja sewna pri ••Brestu« res
plodna. Organiziorali so 19 vecjih
izletov in ekskurzij v razne znameni.te kraje po Slovenijd. Delavci cutijo cedalje vecjo potrebo za
tovrstno rekreacijo, posehno ob
prostih sobotah, saj se je izletov
udelezilo kar 865 delavcev.

bo akcija za PoQZivitev delovanja
slavije ima v vseh vei:.iih mestih
ali, obmorskih Ietoviscih posta\·ljene svoje rekreacijske centre,
te organirzacije stekla, se bodo

tudi oni odloeili za ·izgraditev podobnega rekreacijskega centra
nekje na Bloski planoti ali oa na
Krizni gori. Zanimanje za tak rekreaciJjski center je ze vel'iko, saj
je Izvrsni odbor dobival v zimskem casu prece.i PoQnudb, da bt
clani PZ tudi iz drugih republik
letovali v zimski sewni v krajih,
kateriJ so znani kot zibelka slovenskega smucarstva
Ciani Izvr5nega odbora menijo,
da, ce se bodo vse zainteresirane
organ'izacije zavzele za intenzivno PoQmoc p<>Citnicarjem. bo tudJ
nasa obcina dobila center za rekreacijo, ki hi bil nedvomno zel 1 •
dohro obiskan v vsakem letnem
casu.
·
Jurij Salehar

igro. PriloZ-nosti za sprernembo rezultata je bilo dovolj na obeh
straneh, vendar neodlocen rezultat
popolnoma ustreza razmerju moci
na terenu. Najholjsi pri NK Rakek je bil vratar Janez Obreza.
Mladinci:
Rakek : Sava 3 : 9

IN MEMORIAM

SM

e

Ciani Izvrsnega odbora Pocitniske zveze menijo, da v kolikor

NK »lnduplati« Jarse :
NK Rakek 2: 1 (2 : 0)

Novice iz Bresta
V o.Jwiru obcinskega praznika so pri Brestu, dne 13. oktobra
obdarili s knjigami iz •r evolucije
NOV .120 clanov Zveze borcev.
Sprejem je hil v prostorih DUR.
PoZidravni govor je imel predsednik samoupravnih organov. Po
koncanem govoru i.n izrocenih
.simbolicn<i.h nagradah je sledila
zakuska.
Ta vsakoletna p11ireditev je postala v ••Brestu« ze tradicija. Povabljeni so bili tisti horci, ki imajo priznano delov.n o doho uz NOV
in so v vecini pri podjetju od zacetka njegovega razvoja.
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Razgovor s trenerjem cerkniskih atletov Francem Popkom

Ker je takorekoc kar cez noc
postala v Cerknici atletika skoraj enako popularna kot ko-

•

Ce turista zanese pot v Ccrknico,
se prav gotovo ustavi tmli v tamkajsnji turisticni pisarni, kjer
dobi vse potrebne informacije.
Posreduje pa mu jib Darinka
Kocevar
Foto: Andrej Ulaga

Debevec

V nedeljo, 16. oktobra je
mnozica nad 500 vascanov, sorodnikov in politicnih delavcev
pospremila na zadnjo pot nekdanjega borca, politicnega delavca in dolgoletnega predsednika obcinskega sindikalnega
sveta tovarisa Jozeta Deb evca.
Kot sin zidarskega mojstra,
ki je padel v prvi svetovni vojni leta 1916, se je stezka prebijal v zivljenju. Ko je bil star
nekaj manj kot sest let, si je
moral sluziti kruh kot pastir
pri premoznem kmetu v svojem rojstnem kraju Grahovem.
Ko je leta 1925 koncal osnovno
solo, se je odsel ucit za cevljarja k takratnemu mojstru Furlanu v Borov nico. Po koncanem uku ni dobil zaposlitve.
Vse do leta 1942 se je v potu
svojega obraza prezivljal s svojim poklicem pri raznih obrtnikih, nakar je odsel v partizansko edinico, ki se je nahajala na Ravni gori.
Pri izvrsevanju svoje dolZnosti so ga okupatorji ujeli in
zaprli v cerkni§ke zapore, od-

koder so ga z ostalimi simpatizerji NOV odpeljali v koncentracijsko taborisce Gonars. Iz
taborisca se je vrnil po kapitulaciji Italije leta 1943 in se takoj prijavil komandi partizanskega odreda v Cerknici. Do
osvoboditve je izvrseval razne
naloge, nakar je bil premescen
v ljubljansko okroije kot Clan
industrijskega oddelka, kjer je
delal vse do leta 1946. Kot agilni politiCni delavec je bil eden
izmed prvih organizatorjev
zveze sindikatov v - obcini in
kasneje dolgoletni predsednik
obcinskega sindikalnega sveta
v Cerknici.
Od ustanovitve podjetja Centra obrti v Cerknici je vrsil
dolznost direktorja do usodnega 13. oktobra, ko se je vracajoc proti domu tezko ponesreCil in podlegel poskodbam.
Z njim je C11rknica izgubila
agilnega dolgoletnega politicnega delavca in dobrega gospodarstvenika in bo kot tak ostal
v dobrem spominu.
STEFAN BOGOVCIC
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MED MOZMI

V kinu Cerknica bodo vrteli

Prvi moz: »Moja zena je Lisica. Kar si zeli, mi zna zvabiti,
bodisi zlepa, ali zgrda.«
Drugi moz: »Ah, moja zena
je kaca. Nikoli ne vern, kje me
bo picila.«
Tretji moz: »Ja, prijatelja.
tudi moja ni clovek.«

1. XI. Herkul osvaja Atlanti do
italijan. CS barvni film
2. XI. Yojimo
japonski CS film
5. BaltiSka Slava
sovjetski barvni film
6. XI. Ljubezen z n eznancem
ameriski barv ni film
9. XI. Tatovi banke
bolgarski film
12. XI. F irat
j aponski CS film
13. XI. Od tod do xecnosti
ameriSki film
16. XI. Dan Levov
italijanski film
19. XI. Skrjancek
madzarski film
20. XI. Sladka Irma
ameriski barvni film
23. XI. Ljubeze n v Stockholmu
italijanski film
26. XI. Kje je Ahmed
sovjetski film
27. XI. Pomeri se draga
ameriski fil m
29. XI. Pravi obraz vojne
svedski film
30. XI. S1ovo velikega poglavarja, W.innetou 3
Predstave so ob cetrtkih in sobotah ob 19.30, v nedeljo p a ob
16. in 19.30. uri.

V VECERNI SOLI
»Zdaj bomo najprej ponovili
poglavje 0 nastanku cloueka,
da bomo videli, kaj smo se sinoci naucili .. ·"

DEBUT
»Poslusaj dragica,« rece novoporocenec svoji zeni - »ktLpiZ sem ti kuharsko knjigo, vn
ze tri dni jeva samo juhe !«
»Ves, dragee, sem sele pri
prvem poglavju.«

SRECANJE
»Oprostite, ali niste slucajno
tovaris Novak?«
»-Ampak tovaris! Seueda sem
Novak in ne vem zakaj naj bi
bil le slucajno. Imejte vendar
spostovanje do moje matere!«

NEPRA VILNI RAZPORED
»Kako je bilo vceraj na slavnostnem kosiZu ?«
»Ce bi bila juha tako topla,
kot je bilo vino, ce bi vino bilo
tako staro, kot pecenka, pecenka pa tako debela, kot glavna
kuharica, kosilo niti ne bi bilo
slabo!«

Ko pridete v Novo vas se
oglasite v

Ameriski film »Od tod do vecnosti« je navdusil gledalcc tudi
pri nas. Posnetek iz filma (zgoraj) objavljamo se z zapoznelo
vestjo o smrti igralca Montgomery Clifta, ki je za to vlogo
dobil Osca rja. Na spodnji sliki je posnetek iz no vega jugoslovanskega filma >>Varovanec« v katerem igra tudi slovenska igralka, ki sicer najvec snema v Italiji, Spela Rozin.

GOSTILNI

Prvulovic
Postregli vam bomo s
pristnim domacim vinom iz
Krajine. Ce boste hoteli,
vam ga nalijemo tudi za
na dom po minimalni ceni
350.- S. dinarjev.
Pivo je pri nas najceneje.
Streiemo ga po 170.- S. dinarjev. Ce ste lacni, boste
vedno dobili topla jedila in
domaei narezek po zelji.
Pridite in zadovoljni boste z na5iml uslugami.

ODSTOTKI
V ameriskem Kongresu je
porocevalec pri debati o budietu dejal:
»Spomnil bi prisotne, da
ameriske zene potrosijo za lepoticenje dvakrat vee, kot potrosi nasa armada.«
Pripomba iz vrst poslanceu:
»Toda ne pozabite, da zene
zato desetkrat vee osvajajo!•<
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VODORAVNO: 1. ponizevalno
ime za tistega, ki kuha; 6. okraden, izropan; 12. ustna ali pismena predkazen; 14. dan v tednu;
15. postavljen na drugo delovno
mesto; 17. mestece ob Kotorskem
zalivu; 18.- hiter; 19. starogrski
bog, ZaScitnik tatov; 21. nas izdelek; 22. zeliSce, biljka; 23. otrok
brez starsev; 25. prva in petnajsta
crka abecede; 26. izreden, locen od
ostalih; 27. stiriindvajseta in devetnajsta crka abecede; 29. pokvarjen, spacen; 30. vojna srbohrva5ko; 31. pojav na vodi; 32. iznad; 33. oblike ustnic, ki kazejo
u.Zaljenost; 34. park; 36. praznoglav; 38. nraven; 40. srbsko mosko
ime; 41. godba, orkester; 42. tehnicni poklic.
NAVPICNO: 1. surovina, ki jo

I

./.2

predelujemo v nasem podjetju;
2. uporniki; 3. zatocisce potnikov;
4. prva tretjina aminokisline;
5. tvor, uljes; 6. srediSce vrtenja;
7. mosko ime; 8. pripadajoc obodu; 9. manjsi vodni tok; 10. delec
materije, po katerem je dobila nasa doba ime; 11. poLov.ica narave;
13. prenesen iz misli na papir;
16. z nozern razdeljen na vee kosov; 20. nihce; 23. tekocina iz stisnjenega sadja; 24. barva koze;
26. razkosne zgradbe; 27. mascoba
v pripravljeni jedi; 28. gora v Julijcih (2501 m); 29. branik pred poplavo; 30. otok v Egejskem morju;
31. puhast material, ki se uporablja tudi v medicini; 33. popularno
ime za Sekularca; 34. nekdo, nedolocen; 35. kos; vrelec, izvir;
39. predlog.

Za resitev nagradne kriZanke

Prva nagrada v Dolenio vas
Komisija, v k.aUeri so bili
Franc Ilvala, Danimir 1\'lazi in
Job Udie, je 25. oktobra izzrebala tri nagrajence, ki prejmejo nagrade za res itev nagradne krizanke, objavljene v
7. stevilki Glasa Notranjske.
Prvo nagrado v znesku 30
N. Din prejme Milena Koce-

var, Dolenja vas 11, p . Cerknica. Drugo nagrado v znesku
20 N. Din prejme Vladimira
Trampuz, Dom Anice Cernejeve, Ljubljana, Poljanska 22 in
tretjo nagrado 10 N. Din prejme Francka Strle, Grahovo 62,
p. Grahovo prj Cerknici.

GROBA SALA
Znano je, da vozniki resilnih avtomobilov opravljajo te:lavno in humano delo. Vedno morajo biti pripravljeni, da z vozilom
priskocijo na pomoc, da bolnik ali ponesreeeni pride pravocasno
v bolnisnico.
Ljudje jib na splosno spostujejo. So pa se taki, ki si na
raeun njihove vestnosti privoseijo grobo potegavscino. v torek,
17. oktobra je n amrec v poznih nocnih urah zazvonil telcfon v
stanovanju voznika resilnega avtomobila tovari5a Meleta. Neznani glas je sporocil, da je · potrebna hitra intervencija, ker je
neka oseba tC'iije poskodovana. Nic hudega sl"'tec je nas znanec
pridrvel v hotel pri Rakovem Skocjanu, kjer naj bi baje bil
ponesreeeni. Takoj je ugotovil, da ponesrecenca ni. Klical ga je
eden izmed treh polharjev, lti so ga imeli postcno pod kapo in
se jim ni dalo, da bi sli pes domov po deiju. Usluga ,jim je sicer
bila storjena, vendar bo ta sala vsakega stala pet tisocakov starih dinarjev, zadnjo besedo pa bo se spregovoril sodnik za prekrske. Vpra5ajmo sc, kaj bi se lahko zgodilo, ce bi IJilo taldh
primerov vee in bi morali vozniki ugotavljati, kateri klic je
pravi
Bost

gks
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Izhaja mesecno - Izdaja Obcinski odbor SZDL Cerknica Urejuju uredniski odbor: Slavko Berglez, Danilo Mlinar, Janez Logar, Mihael Misie, Sreco
Loncar, Janez Obreza, Milan
Strle, Peter Kovsca, Slavko
Tomie, Stefan Bogoveic, ing.
Bozidar Rajcevic, Slave Kocevar, Stanko Janez, Sreco Krasovec, Milan Govekar in Milan
Zivkovic - Glavni in odgovorni urednik: Danimir Mazi Tehnicni urednik: Danilo Domajnko (Delavska enotnost) Naslov urednistva in uprave:
»Glas Notranjske«, Obi!. odbor
SZDL Cerknica - Zird rac'!un:
NB Rakek, 5051-678-108 -Letna narocnina je 6 N. Din (600
starih dinar.]ev), posamezni lzvod 50 par (50 S. din) - Za tujino 1 USA $ - Tiska tiskarna
Ucnih delavnic Zavoda za slu~
no in govorno prizadete v
Ljubljanl
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